Till alla SDF

Vid RF-stämman 2011 beslutades att godkänna en ny bidragsmodell för SF-stödet som
gäller från och med 2012.
Vi har i dagarna fått besked om bidraget som avser 2014, och det är ca. 400.000 lägre än
för 2013. Då fördelningen alltid är i förhållande till andra SF, så är det svårt att i förväg
förutse exakt vilken nivå det kommer att hamna på.
Inför fördelningen av SF-stödet för 2015 kommer de uppgifter för 2013 som kan hämtas
från IdrottOnline att användas fullt ut när det gäller antal medlemsföreningar, antal
medlemmar ”aktiva i idrott” och antal utbildningstimmar som SF själva genomför och
rapporterar i IdrottOnline.
Det vi kan se, är att vi inte har alla våra aktiva medlemmar registrerade i IdrottOnline, och
framför allt att så är våra utbildningstimmar inte registrerade i IdrottOnline. Detta kan
betyda att vårt stöd kan bli ännu lägre kommande år. Vi har några månader kvar på året
och vi måste hjälpas åt och se till att vi som förbund uppfyller de kriterier som omfattas.
Detta innebär att vi tillsammans med i er distrikten behöver kontakta föreningarna och
upplysa om vikten av att all rapportering kommer in i Idrott Online samt trycka på
föreningarna så att de inrapporterar all ungdomsverksamhet via LOK-stödsrapporteringen i
februari.
Dessutom måste vi hjälpas åt så att all utförd utbildningsverksamhet inrapporteras. För
utbildningar arrangerade av distrikten är detta ett krav. Om ni behöver hjälp med detta ber
vi er kontakta ert lokala SISU-ombud snarast då all utbildning skall vara inrapporterad i
december.
SDF-bidraget för 2013-2014 beslutades om på styrelsemötet den 1-2/11 och detta kommer
att fördelas helt enligt beslutade principer, men konsekvenserna för om vi inte lyckas kan bli
att styrelsen måste se över och korrigera SDF-bidraget ytterligare framöver.
Styrelsen har förhoppning om att vi kommer att lyckas vända detta, genom att vi tillsammans
med våra föreningar ser till att få detta arbete utfört!
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