Till alla föreningar och distrikt

Ökad satsning mot gruppen barn och unga med funktionsnedsättning

Vi har i vår långsiktiga plan – VI2025 en uttalad ambition att utveckla verksamheten och kunna
bereda barn och unga med olika funktionsnedsättningar plats. För att förverkliga en sådan
satsning så att den får spridning hos våra föreningar behövs ekonomiska resurser. Det krävs ökad
tillgänglighet i våra hallar, utbildning av ledare, en aktiv informationskampanj och givetvis ett
genuint intresse från de föreningar som tar sig an uppgiften.
Förbundsstyrelsens idé är att skapa ett projekt som i första hand löper över tre år och för att
finansiera detta, söka medel hos Allmänna Arvsfonden. För att erhålla medel genom fonden krävs
att verksamheten är nyskapande och har en långsiktig ambition. Dessutom ett gott samarbete med
lokala parasportförereningar och andra föreningar som har anknytning till gruppen. Det finns
redan idag exempel på förbund som genomfört liknande projekt och vi ser en chans att även
svensk bowling kan sälla sig till den skaran. Skulle projektet bli verklighet så kommer en särskild
projektledare att tillsättas, finansierad inom ramen för de sökta medlen.
De målgrupper vi vill rikta in oss på är rörelsehindrade och synskadade barn och unga upp till 25
år.
Innan vi går in med en officiell ansökan så behöver vi fånga in intresset från våra föreningar.
Initialt skulle vi behöva 4-5 föreningar som kan vara med direkt från början och därmed fungera
som ”piloter”. Får vi ok på ansökan så kommer det att innebära, bl a ekonomiskt stöd till
utveckling av verksamhet, utbildningar av ledare, ev timlön för ledare, stöd att införskaffa material
och utrustning och stöd för lokal pressbearbetning och allmän information.

Har din förening intresse av att medverka som pilotförening i ett sådant här projekt? I så fall skall
du kontakta förbundets generalsekreterare Lena Sulkanen; 08-699 60 40 eller via epost
lena.sulkanen@swebowl.se
Arvsfonden har en ganska lång handläggning innan beslut, ca. 5-6 månader. Kommer vi in med
ansökan under våren så finns en chans att få till ett beslut under andra halvan av hösten. Så vi ser
gärna att din förening inkommer med intresseanmälan senast den 1 maj. Skicka din ansökan till
lena.sulkanen@swebowl.se
Med vänlig hälsning
Svenska Bowlingförbundet

Lena Sulkanen
Generalsekreterare

