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Regler för stöd till verksamhet från Idrottsföreningen för 
sårade/skadade veteraner. 

  Ändringar av reglerna har beslutats vid följande möten enligt följande: 
 

§ (ändring skrivs in) Datum Typ av möte 
   
   
   

 
 

1 § Föreningens stöd utgörs av tillfälligt eller årligt belopp vars totala 
storlek beslutas vid styrelsemöten. 
 

2 § Beslutat belopp disponeras för verksamhet i enlighet med dessa regler. 
 

3 § Stöd kan tilldelas en eller flera personer i syfte att:  anskaffa utrustning för att kunna utöva idrottsverksamhet 
arrangerad av föreningen, Försvarsmakten eller av annan 
organisatör,  bekosta resor till och från samt uppehälle i samband med 
deltagande i sådana tävlingar,  delta i träningsläger för ovanstående,  delta i annan verksamhet som av styrelsen anses gynna den 
enskildes möjlighet att rehabiliteras eller att utöva sin idrott. 

4 § Stödet kan utgå till verksamhet för de som enligt föreningens stadgar § 
3 är medlemmar med det huvudsakliga syftet att främja medlemmars 
möjligheter att utöva idrott med följande inriktning:  vad avser utrustning begränsas stödet till utrustning som kläder 

och skor med föreningens logotyp och därtill hörande nödvändig 
utrustning och utrustning som erfordras för träning och tävling 
och som inte kan tillhandahållas av Försvarsmakten.  vad avser resor till och från, samt uppehälle i samband med 
tävlingar begränsas ersättningen till billigaste möjliga 
transportmedel och förläggning där i vissa fall 
logementsförläggning eller motsvarande kan vara aktuellt,  ovanstående gäller också för deltagande i träningsläger,  annan verksamhet kan t.ex. vara rullstolsutbildning eller 
liknande som kan bidra till rehabilitering eller ge möjlighet att 
utöva idrott. 

5 § Stöd kan utgå till en eller flera personer vid flera tillfällen/verksamheter. 
6 § En eller flera medlemmar tillsammans kan ansöka om stöd för att utöva 
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 idrottsverksamhet. 

7 § Ansökan om att delta i idrottsverksamhet insänds till föreningens 
ordförande. Anmälan till försvarsmaktstävlingar görs till arrangerande 
förband av styrelsens idrottsansvarige. 

8 § Beredning av stöd till deltagande i idrottsverksamhet enligt §7 sker vid 
styrelsemöte och styrelsen beslutar vid ordinarie eller extra 
styrelsesammanträde om stöd skall beviljas eller inte samt om stödets 
storlek. 

9 § Föreningen och dess styrelse ikläder sig inget ansvar gentemot de som 
erhåller stöd för händelser före, under eller efter de tillfällen stödet har 
nyttjats. 

10 § Den eller de som erhåller stöd insänder senast sex veckor efter avslutad 
verksamhet (inköp av utrustning, träningsläger, tävling eller annat som 
stödet avser) en redovisning till styrelsen. 
 
Redovisningen ska innehålla kopia på kvitton som styrker utlägg i 
enlighet med av styrelen beslutat stöd.  

11 § Den som erhållit stöd kan bli helt eller delvis återbetalningsskyldig av 
beslutat stöd, om detta inte använts i enlighet med beslutets lydelse om 
stöd. 

12 § Styrelsen får utarbeta närmare bestämmelser och handläggningsrutiner 
för ovanstående stöd. Dessa bestämmelser och rutiner ska hållas 
aktuella och åtkomliga för föreningens medlemmar. 

 


