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Distriktsprojekt-potten  
Passa på att ansöka om bidrag från distriktsprojektspotten för era utbildningssatsningar  
under 2023. Alla bygdegårdsdistrikt kan ansöka. 
När och hur görs ansökan? 
Ansökan görs genoms att fylla i en projektbeskrivning (se nedan mall) och skicka in till 
Försäkringskansliet. Projekt ska genomföras inom 6 månader. Ansökan kan göras löpande. Beslut om 
beviljande av medel ur potten görs av förbundskansliet och försäkringskansliet tillsammans. 

Hur mycket kan varje distrikt/projekt beviljas? 
Maximalt 25 000 kr per distrikt/projekt. Maximalt 16 000 kr per utbildningstillfälle 

Till vad kan man söka? 
– Besiktningskonferens/workshop (läs mer på nästa sida) 
– Informationsinsatser, utbildningsträffar, uppsökande verksamhet och besök  

Förutsättningar 
– Målsättning: minst 10 föreningar alternativt 50% av distriktets föreningar ska nås. 
– Samarrangemang med andra teman är möjligt, men huvudtemat ska vara besiktning och 
skadeförebyggande arbete. 

Vilka utgifter kan bekostas? 
– Matservering och lokal vid möte (ej ordinarie verksamhet) 
– Resekostnader för distriktsfunktionärer som besöker föreningar 
– Föreläsare/utbildningskostnader  
– Vid anordnande av besiktningskonferens/workshop arvoderas 2 000 kr till arrangerande 
distriktsfunktionärer (maximalt 2 st)  
– Material, böcker och filmer 
– ”Lockgåva” med skadeförebyggande syfte till föreningar som deltar på möte (exempelvis brandfilt) 

Till vad kan man ej få bidrag genom potten? 
– Investeringsbidragsberättigade åtgärder från försäkringskansliet 
– Normal distriktsverksamhet (Exempelvis kostnader för distriktets årsmöte) 

När betalas bidraget ut? 
– 75% av bidraget utbetalas direkt när det beviljas 
– Resterande 25% utbetalas när projektet genomförts och redovisats 
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Förslag på teman 
– Underhåll – årlig genomgång av fastigheten 
– Säker föreningsgård – testa en lektion, så här går det till, belöning 
– Vattenfelsbrytare – vad det är, vikten av att sätta in dem, bidrag och rabatt 
– Systematiskt brandskyddsarbete – lagkrav, skadehändelser, handboken 
– Uthyrning – utbyte av erfarenheter, hyresavtal, prissättning - hyresnivåer 

Exempel på projekt:  

Fastighetsägarens besiktning 
Bjud in distriktets föreningar till en besiktningsutbildning i en av distriktets bygdegårdar. Där går ni 
fysiskt igenom Årlig genomgång av fastigheten och gör en gemensam övning av det hela. 
Komplettera med information om försäkringskansliets investeringsbidrag och systematiskt 
brandskyddsarbete.   

Säker föreningsgård – med extra belöning 
En projektgrupp om fyra personer bearbetar fem föreningar var per telefon samt eventuellt besök. 
Budskap: ”Ge utbildningen Säker föreningsgård en chans. Den som certifierar sig får användbara 
kunskaper, 20 procent i engångsrabatt på premien samt en självriskcheck värde 9 600 kronor.” Ni kan 
till exempel locka med att alla som genomför lektion 1 om brand (1 timme i anspråk) får en brandfilt 
till föreningen som belöning. (9 av 10 som påbörjar gör klart hela utbildningen)  
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Besiktningskonferens / Workshop  
Anordna gärna en besiktningskonferens/workshop med medel från distriktsprojektpotten.  

Ansökan 
Fyll i ansökan till distriktsprojektpotten. 

Datum 
Bestäm datum i samråd med förbundskansli eller försäkringskansli om ni önskar medverkan från 
något av dessa. Mars, april och maj är tillräckligt varma / ljusa månader på våren respektive 
september och oktober på hösten.  

Upplägg 
Veckodag och tidslängd för besiktningskonferensen bestämmer ni själva och upplägget får anpassas 
därefter. Som hjälpmedel under konferensen finns ”Årlig genomgång av bygdegården” samt andra 
checklistor och material.  

Plats 
Plats för konferensen bör vara en bygdegård med tillräckligt stor samlingslokal samt vatten och el 
som kan besiktigas.  

Utgifter 
Det maximala bidraget som ges är 16 000 kr, varav distriktsfunktionärer utbetalas 2 000 kr vardera i 
arvode. Utgifterna redovisas i samband med att projektet slutredovisas. Läs även föregående sida. 

Deltagare 
Föreningsrepresentanter från ert distrikt bjuds in. Minst 10 föreningar ska vara representerade.    

Inbjudan 
Inbjudan tar ni antingen fram själva eller så kan försäkringskansliet bistå. När den är spikad så är det 
ert uppdrag att bjuda in föreningarna samt marknadsföra på alla tänkbara vis.  
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Ansökan till distriktspotten: Projektbeskrivning 

Distrikt  
 

Ansvariga kontaktpersoner 
Med e-postadress och 
telefonnummer 

 
 
 
 

Bankgiro för utbetalning  
 

Mål och syfte 
Hur många föreningar vill ni 
nå? Vad vill ni att effekten 
blir av ert projekt? (Ex. fler 
rapporterade 
säkerhetsåtgärder, fler sökta 
investeringsbidrag, fler som 
genomför Säker 
föreningsgård)  

 

Tillvägagångssätt 
Hur skall ni uppnå era mål? 
Vad ska ni göra i projektet? 
Vilka aktiviteter planerar ni 
att genomföra och på vilket 
sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kostnader 
Vilka kostnader söker ni 
medel till och hur mycket? 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Genom att skicka in denna ansökan intygar vi att distriktet gemensamt diskuterat och beslutat om 
detta samt planerar att genomföra projektet om det blir beviljat. Vi har också noggrant läst igenom 
informationen om distriktsprojektpotten. Om projektet inte går att genomföra som planerat 
kontaktar vi försäkringskansliet omgående. 
 

___________________________________  ___________________________________ 
Underskrift och datum   Underskrift och datum 


	Distrikt: 
	Ansvariga kontaktpersoner Med epostadress och telefonnummer: 
	Bankgiro för utbetalning: 
	Mål och syfte Hur många föreningar vill ni nå Vad vill ni att effekten blir av ert projekt Ex fler rapporterade säkerhetsåtgärder fler sökta investeringsbidrag fler som genomför Säker föreningsgård: 
	Tillvägagångssätt Hur skall ni uppnå era mål Vad ska ni göra i projektet Vilka aktiviteter planerar ni att genomföra och på vilket sätt: 
	Kostnader Vilka kostnader söker ni medel till och hur mycket: 
	Underskrift och datum: 
	Underskrift och datum_2: 


