Svenska Polisidrottsförbundet

Riktlinjer för utbetalning av bidrag till Svenska Polismästerskap från Svenska
Polisidrottsförbundet
Förbundsstyrelsen har beslutat följande angående arrangörsbidrag Beslutet gäller
tillsvidare.

Arrangörbidrag betalas ut till alla arrangörer av ett SPM som uppfyller kraven nedan.
•

Ett SPM skall ha ett deltagarantal på minst 10 deltagare för att få bidrag

•

Ett SPM i lagidrott skall ha minst fyra deltagande lag för att få bidrag

•

Bidrag kan erhållas första året ett SPM anordnas. En ansökan skall göras
första året ett SPM anordnas för att bidrag skall utbetalas. I ansökan om
bidrag skall arrangören uppskatta ett deltagarantal samt uppskatta utgifter för
arrangemanget. Styrelsen kommer därefter besluta om bidragets storlek.

•

Storleken på bidragen till de SPM som arrangerats tidigare fastställs till att
vara detsamma efterföljande år tills en ny ansökan görs om ändring.

•

Alla arrangörsbidrag utbetalas vid två tillfällen. Hälften utbetalas ca 4 veckor
före mästerskapet och resterande senast 4 veckor efter mästerskapet.

•

Andra hälften av bidraget betalas endast ut om arrangören skickat in följande
till kansliet:
- Ett skrivet referat från arrangemanget skall ha inkommit via mail till kansliet
inom fyra veckor efter SPMet.
- 10–15 högupplösta användbara bilder från arrangemanget skall ha
inkommit via mejl eller ett postat USB till kansliet inom fyra veckor efter
SPMet. Samt bildtexter till dessa bilder.
- Resultat i Word eller Excel från arrangemanget skall ha inkommit via mejl
till kansliet inom fyra veckor efter SPMet.
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Svenska Polisidrottsförbundet

Riktlinjer för utbetalning av bidrag till Svenska Polismästerskap från
Förbundmedia AB
Förbundsmedia AB som är Polisidrottsförbundets avtalspart för produktion av SPMprogram och tidningen Polisidrott, kommer inför 2019-års SPM att till utvalda
tävlingar bidra med ytterligare kr 3 000 kr per tävling.
Detta bidrag betalas endast ut efter genomfört mästerskap. Kraven för att få detta
bidrag är följande.
Tre månader före tävlingsdatum ska ni ta kontakt med Anders på Förbundmedia via
mail anders.svensson@fbmedia.se
Ni skall sedan tillgodose Förbundsmedia med:
- Inbjudan med bild och/eller logotyp
- Tävlingsprogram / Startlista
- Information om tävlingen samt annan kuriosa som ni vill ha med
- Antal program
- Leveransadress, gärna hemadress med mobilnummer.
- Er förenings kontonummer för insättning av tävlingsbidrag
Ni förbinder er även att distribuera programbladen till tävlingens deltagare och publik.
Förbundsmedia AB utbetalar ersättningen till respektive förenings bankkonto efter
avslutad tävling.

Postadress: Svenska Polisidrottsförbundet, c/o Mikaela Kellner, Tegeluddsvägen 30, 115 40 Stockholm.
Telefon: 0708-381320. E-post: info@polisidrott.se. Hemsida: www.polisidrott.se. Bankgiro: 129-4149.
Organisationsnummer: 802002-6772.

