Mentorsbidrag
Mentorsbidraget är en del av Idrott & förenings utvecklingsbidrag och ska uppmuntra föreningar att
få fram nya ledare på ett strukturerat sätt.
Vilka kan söka?
Bidraget kan sökas av en förening när någon som är ledare i föreningen idag blir mentor för en
blivande ledare. Bidraget ska sökas innan mentorsperioden påbörjas.
Föreningen söker bidraget och mentorn ska vara verksam i föreningen.
Hur stort är bidraget?
Bidraget ges med 100 kronor per timma i maximalt 40 timmar per blivande ledare.
Varje mentor kan som mest ha två blivande ledare åt gången.
En förening kan maximalt få 32 000 kr i mentorsbidrag per år.
Bidraget utbetalas vid redovisning.
Så här söker ni mentorsbidrag
Ansök via Idrott & förenings e-tjänster för utvecklingsbidrag.
Ansökan ska innehålla mentorns namn och den blivande ledarens namn, kön och födelseår. Ange
start- och slutdatum för mentorskapet och antal timmar. Beskriv också vad ni tänker göra under
dessa timmar.
Hur gick det?
När mentorsperioden är slut ska föreningen lämna en skriftlig återrapportering till Idrott & förening.
Här berättar ni vilka de nya ledarna är, med namn och födelseår, och hur det fortsatta arbetet med
de nya ledarna är planerat. Vi vill också veta vad den nya ledarna har för uppgifter i föreningen idag.
Ansökan kan göras under hela året men ska skickas in i god tid före mentorsperioden börjar.
Frågor om bidraget besvaras av: Mats Morian, tel: 031-368 22 14
mats.morian@ioff.goteborg.se
Okan Cetrez, tel: 031-368 21 39
okan.cetrez@ioff.goteborg.se
Ansökan om bidrag sänds till:
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Föreningsstöd
Box 114
401 21 GÖTEBORG

Ansökan om mentorsbidrag
Föreningens/organisationens namn

Plusgiro/bankgiro

Kontaktpersonens namn

Telefon

Kontaktpersonens adress

Mobiltelefon

E-postadress

Antal medlemmar
i föreningen

7-26 år

27-64 år

65 år-

Totalt

Mentorns namn

E-post

Adeptens namn (1)

E-post (1)

Födelseår (1)

Kvinna (1)

Adeptens namn (2)

E-post (2)

Födelseår (2)

Kvinna (2)

Beräknad tid för projektet fr.o.m -t.o.m.

Ansökt totalt antal timmar

Därav antal flickor/kvinnor

Man (1)

Man (2)

-

ANS MENTORSBIDRAG VO FÖ-08 IOFF Tel. 82012

Redovisa kortfattat vad föreningens avsikt att uppnå under mentorsperioden?

Datum

Underskrift ordförande

Underskrift Mentor

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan kan göras under hela året och skickas till:
Idrotts- och föreningsförvaltningen
Föreningsstöd
Box 114
401 21 GÖTEBORG
Skriv ut formulär

