en demokratisk och solidarisk värld fri från droger.

bidragsansökningar och bidragsredovisning
En tumregel när det kommer till bidragsansökningar är att de ska innehålla sådant som är relevant
för att den fonden eller potten ni söker ifrån ska se att ni är seriösa och har tänkt igenom vad ni ska
använda pengarna till. Söker man från en fond är det viktigt att projektet uppfyller de krav som
ställs. I beskrivningen av fonden står ofta vad som ska finnas med i ansökan.
En bidragsansökan till en fond bör innehålla:
•
Bakgrund (Presentation)
•
Syfte (Varför gör vi den här satsningen)
•
Mål (Vad blir resultatet)
•
Målgrupp (Vilka är pengarna till för)
•
Metod (Hur)
•
Tidsplan (När)
•
Budget (Vad kommer det att kosta)
•
Kontaktuppgifter (Vem kan svara på frågor om ansökan?)
En ansökan till PAS ska innehålla:
•
Kontaktuppgifter för projektet – namn på organisationen, adress, plus/bankgiro
•
Ansvarig person
•
Bakgrund och presentation av projektet
•
Hur ska projektet genomföras – vilka aktiviteter ingår?
•
Projektets tidsplan, start och slutdatum
•
Budget, eventuell egeninsats och/eller övrig finansiering
•
Plan för uppföljning och utvärdering
•
Vilken summa som söks från PAS

info@unf.se - www.unf.se - 08-672 60 60

Exempel 1 - Bidragsansökan till PAS
Ansökan om bidrag till samarbetshelg Söderland/Norrborg
Bakgrund
Söderland och Norrborg är granndistrikt som båda har distriktsstyrelser som är engagerade men mest består av
nya ledamöter. För att peppa varandra har vi beslutat oss för att ordna en samarbetshelg där vi ska diskutera hur
vi kan hjälpa varandra. Då vi bor i Norrland är avstånd inget problem, däremot kan själva resan kosta en del.
Syfte
Att öka samarbetet mellan våra distrikt genom att ordna en arbetshelg tillsammans.
Genomförande
Den 29-30 augusti ska Söderland och Norrborgs distriktsstyrelser träffas. Vi ska prata om hur vi kan förbättra vårt
samarbete, planera gemensamma aktiviteter och peppa varandra.
Mål
att planera de aktiviteter vi kommer att arrangera tillsammans i år, bl.a. Megahelg och badhelg.
att lära känna varandra
att fortsätta vårt samarbete och få våra distrikt att växa tillsammans med 25 %
att peppa våra styrelser
Budget
Inkomster:
Egeninsats:
PAS:
Summa:
Utgifter:
Resor:
Mat:
Hyra:
Övrigt:
Summa:

550
3 000
3 550
650
1 800
1 000
100
3 550

Utvärdering
Vi kommer dels att utvärdera helgen på plats men vi kommer även att se det framtida verksamhetsårets
samarbete som ett sätt att mäta hur bra den här helgen varit för att öka samarbetet mellan våra distrikt.
Sökt belopp: 3 000 kronor till en samarbetshelg
Vårt pg-nummer: xx xx xx-x (Söderland)
Kontakt: Alva Alvasson
Alva.alvasson@unf.se
073-33 33 333

Exempel 2 - Bidragsansökan till PAS
Ansökan av bidrag till kamratstödsläger!
Hej vi är en UNF-förening och vi ska anordna ett kamratstödsläger i vår stad den 23 – 25 maj. Vi har tänkt vara ca
30-35 st. ifrån distriktet och granndistriktet. Lägret kommer kosta 50:- att vara med på. Det man själv får stå för är
resan till och från Ballerinastad. Lägrets syfte är att deltagarna ska träffa många UNF:are, peppa varandra, lära sig
om kamratstödsarbete för att växa som kompisar. Vi kommer även ha en föreläsning om Branding
(Alkoholindustrins marknadsföring i U-länder). Vi har tänkt hålla till på ett församlingshem som vi får hyra.
Intäkter:
Deltagaravgifter
PAS
IOGT-NTO
Distriktet
Egeninsats
Summa:
Utgifter:
Mat
Hyra lokal
Resor
Utbildningsmaterial/övrigt
Summa: 8000

1500
4000
1000
1000
500
8000
3500
2000
1000
1500

Kontakt: Bosse Boström
UNF Ballerinastad
bosse.bostrom@unf.se mailto:Alva.alvasson@unf.se
073-33 33 333
Föreningens pg-nummer: xx xx xx-x

Bidragsredovisning
En bidragsredovisning är det ni skickar in efter att ni fått pengarna och genomfört arrangemanget. Den är viktig
för att kunna söka mer pengar från samma pott eller fond men även för att redovisa vad pengarna har gått till. När
ni söker pengar från PAS är det ett krav att skicka in en bidragsredovisning. Har ni två oredovisade PASansökningar kan inte mer pengar sökas förrän dessa har redovisats. Att skriva redovisning är något en konsulent
eller kansliet kan hjälpa till med.
En bidragsredovisning ska innehålla en ekonomisk redovisning (intäkter och utgifter) och en utvärdering.
En bidragsredovisning för PAS kan se ut såhär:
Bidragsredovisning PAS, Politik och påverkanskurs i Västersund, 11-13 september 2011
Den 11-13 september 2011 hade vi en politik och påverkanskurs i Västersund som vi också bjöd in medlemmar från
Norrborg och Österbotten till. Under helgen hade vi kurspass om vad drogpolitik är, vi gick igenom hur man gör
ölköpskontroller, vilka regler som gäller vid affischering, vi prövade på att skriva insändare och gjorde snygga
tröjor med häftiga budskap på. Vi var även ute en sväng och nattaffischerade med våra nya snygga tröjor på oss.
Inkomster:
Deltagaravgifter
PAS
Summa
Utgifter:
Boende
Mat
Resor
Bowling
Material
Övrigt
Summa
Tack för bidraget!
UNF Söderland och Norrborg

1150
5000
6150
1 500
1800
1829
450
451
120
6150

