
 

 

 



 

 

 

Förbundsstyrelsen har beslutat om nya interna bidrag för 2023. Anledningen 

till att de interna bidragen reviderats är flera: Dels har det gjorts 

budgetnedskärningar vilket gör att även de interna bidragen behöver skäras 

ned. Det har funnits vissa problem med föregående interna bidrag som t.ex. att 

vissa föreningar har fått en orimlig summa pengar medan vissa knappt fått 

något alls, vissa föreningar lever på föreningsbidraget medan vissa föreningar 

inte ens använder det utan lägger det på hög. Distriktsbidragen har upplevts 

som administrativt svåra för vissa distrikt (kring rapportering av verksamhet), 

man har önskat kontinuerliga utbetalningar, önskan har funnits att kunna söka 

bidrag för annat än det styrda i bidragen och samma sak som föreningsbidraget 

– vissa distrikt har det bara betalats ut till en tom pott där de inte använt 

pengarna då distriktet varit mer eller mindre aktivt. 

 

Bidraget för 2022 gäller fortfarande till årsskiftet för distrikt och man kommer 

under januari att få ut distriktsbidrag del 2 enligt de föregående riktlinjerna 

baserat på rapporterad verksamhet samt föreningar och medlemmar. 

 

Föreningar kommer max att kunna få 10.000kronor i föreningsbidrag men kan 

ansöka om PAS. 

 

Vi kommer att vara hårdare på det vanliga föreningsbidraget att det ska ha varit 

i tid för att få föreningsbidraget. Enligt stadgarna ska föreningsårsmötet ha 

varit innan februaris utgång, rapporten ska vara inne senast tre veckor efter. 

Kommer det rapporter eller föreningar som har årsmöte för sent kommer vi inte 

att betala ut föreningsbidraget. Man kommer att kunna söka PAS även om det 

inte kommit in i tid. Anledningen till att vi kommer att vara hårda är för att 

kunna räkna ut summan vi har kvar på PAS. 

 

För att kunna ansöka om PAS behöver man ha haft ett godkänt årsmöte. Vi 

kommer att premiera IGLOR-baserad verksamhet samt nödvändig förvaltning 

så som årsmöten och arbetshelger. 

 

 

 



 

 

 

Bidrag från förbundet 2023 

• Föreningsbidrag 

• Nybildningsbidrag 

• PAS – Pengar att söka 

 

Föreningsbidrag 

Grundbidrag för föreningar upp till 20 medlemmar  2000kr 

Grundbidrag för föreningar med fler än 20 medlemmar 3500kr 

Per medlem                                                                                 150 kr 

Per återvärvad medlem    20 kr 

 

För att få föreningsbidraget ska årsmötet vara inrapporterat med 

årsmötesprotokoll och årsmötesrapport i Ebas enligt stadgarna. När årsmötet 

rapporteras in kan föreningen ansöka om föreningsbidrag. 

 

Föreningen kan få max 10 000 kronor per år i föreningsbidrag. 

 

Nybildningsbidrag 

Nybildningsbidrag för en ny UNF-förening  2000kr 

 

Nybildningsmötet räknas som ett årsmöte vilket innebär att man inte kan ha 

både årsmöte och nybildningsmöte samma kalenderår. Eftersom föreningen 

inte hade medlemmar vid årsskiftet utbetalas inget medlemsbidrag. 

 

PAS – Pengar att söka 

Har ditt distrikt eller förening en idé på ett arrangemang eller en fantastisk 

form av verksamhet? Ansök då om bidrag till arrangemanget. Bidraget är på 

max 15.000 kronor. 

Ansökan ska vara inkommen minst tre veckor innan arrangemangets start. 



 

 

 

För att man ska kunna ansöka ska distriktet eller föreningen ha haft ett enligt 

stadgarna godkänt årsmöte. 

Ansökan skickas in till johan.fridlund@unf.se och ska innehålla: 

– Rubrik 

– Beskrivning av vad det söks för samt bakgrund till ansökan. 

– Hur detta uppnår UNF:s vision. 

– Hur detta eventuellt ska redovisas 

– Budget med övriga intäkter samt specificerade kostnader 

– Sökt belopp 

– Kontaktuppgifter och vem som ansöker 


