Bidrag till tränarledda träningar i föreningarna 2018–2019:
Bakgrund
Alldeles för få träningar inom bowlingen leds av utbildade tränare.
För att förändra detta så har Skånes BF beslutat införa ett bidrag för att öka närvaron av utbildade tränare hos föreningarna:
Skånes BF betalar upp till 50 % av kostnaden för tränarna för att öka andelen tränarledda träningar enligt förutsättningarna nedan.

Minsta belopp att söka är 1000 kr, maxbelopp är 3500 kr per förening.
Endast föreningar som är medlemmar i Skånes BF kan ansöka om bidraget.
Ansökan skall innehålla en kort beskrivning av vad man vill uppnå med sin ansökan.

Ansökningarna skall vara styrelsen tillhanda senast den 18 november 2018 och behandlas vid första styrelsemöte därefter.
Ansökan kan skickas via e‐post. Beslut om bidrag meddelas snarast därefter.
Skulle det återstå budgeterade medel efter detta datum kan ansökningstiden komma att förlängas.

Styrelsen beslutar om ansökan skall beviljas och till vilket belopp.

Klubbarna betalar 100 % av ersättningen till tränarna och skickar in relevanta verifikationer till Skånes BF
som därefter betalar ut beviljat belopp till föreningen.

Endast ersättning för träningen ersätts. Maximal timtaxa som ersätts är 350 kr/ timme, det vill säga att föreningarna kan
maximalt erhålla 175 kr per tränartimme.

Eventuell reseersättning överenskoms mellan föreningen och tränaren och ingår inte i det bidragsgrundande beloppet.

Klubbarna är fria att välja tränare själva men tränaren skall vara extern, det vill säga inte medlem i den sökande klubben.
Tränaren måste vara utbildad på minst steg 2‐nivå, uppdaterad på det vid varje tidpunkt från SvBF gällande utbildningsmaterialet
samt finnas angiven på något av följande ställe (med giltig tränarlicens):

Skånes BF:s lista över godkända tränare
Svenska Bowlingförbundets lista över godkända tränare

Tränare med internationell utbildning kan godkännas efter särskild prövning. Kursintyg eller diplom skall bifogas ansökan.

Klubbarna avtalar själv med tränaren om när och var träningarna skall genomföras.

För att ansöka om bidrag, fyll i nedanstående uppgifter och maila till:
annette.petersson@skanesbf.se

Föreningens namn:
Föreningens organisationsnummer:

Bankgiro för utbetalning av bidrag:
Plusgiro för utbetalning av bidrag:
Sökt belopp:

Anlitad tränare:
Lämna en kort beskrivning av vad ni vill uppnå med er ansökan:

Datum för ansökan:

Ansvarig uppgiftslämnare:

E-postadress uppgiftslämnare:

