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   Beslutade av distriktsstyrelsen 2013-02-02 

Utbildnings- & fortbildningsfonden 

Syfte:  Huvudsyftet med fonden är att motivera enskilda och kårer i Snapphane Scoutdistrikt 

till utbildning. Medel från fonden kan sökas för enskild utbildning, för att hålla i en 

utbildning eller för annan fortbildning inom ramen för scouterna. 

Ansökan: Individuell ansökan ska sammanfatta utbildningens syfte och det ska bifogas en 

ekonomisk redogörelse för kursavgift samt andra avgifter i samband med utbildningen, 

samt redogörelse av eventuella andra bidragskällor.  

För ansökan till projektändamål gäller att nyskapande projekt som många kan få glädje 

av prioriteras. Ansökan ska innehålla en sammanfattning av projektet, syfte och 

målsättning, samt ekonomisk plan för vad bidraget ska användas till och ansvariga 

personer för projektet.  

Ansökan sker till distriktskansliet. Ansökan kan ske löpande under året, dock innan 

kursstart. 

 Adressen till distriktskansliet är: 
 Snapphane Scoutdistrikt, Finjagatan 19, 281 50 Hässleholm 
 

Utdelning:  Beslut om utdelning från fonden sker av distriktsstyrelsen. Maximal utdelning: 2 000 kr 

för enskilda personers ansökningar, 4 000 kr för andra projekt.  

Utbetalning: För enskild: Bidraget utbetalas sedan sökande styrkt att han/hon kommit med på 

kursen. 

 För projekt: Bidraget utbetalas efter redovisning av kostnaderna med kvitto. 

Redovisning: För enskild: Den som får bidrag utbetalt skall alltid redovisa skriftligt till 

distriktsstyrelsen. Man ska även vara beredd att hålla en muntlig presentation vid 

distriktsarrangemang enligt överenskommelse i varje enskilt fall. Blir bidraget av någon 

anledning inte använt ska det återbetalas. 

För projekt: En skriftlig projektredovisning skall alltid lämnas till distriktsstyrelsen, 

tillsammans med en ekonomisk redovisning. Man skall även vara beredd att dela sina 

erfarenheter och informera muntligt vid i samband med distriktsarrangemang, enligt 

överenskommelse i varje enskilt fall. Blir bidraget av någon anledning inte använt ska 

det återbetalas. 

Övrigt: Beslut om ändring av fondens beskrivning och syfte fattas av distriktsstyrelsen. Beslut 

om tillförande av medel till fonden tas av distriktsstämman. Beslut om fondens 

upplösning fattas av distriktsstämman. 


