
 

 

Göteborgs kommuns lägerbidrag 
Göteborgs kommun har sedan flera år överlåtit till Göteborgs Scoutdistrikt att administrera det 
som kallades Göteborgs kommuns lägerbidrag. Denna förändring skedde då Göteborgs kommun 
upphörde med aktivitetsstödet för lägerverksamheten 

Följande kriterier gäller för att få söka och få del av Göteborgs kommuns lägerbidrag 
(gäller enbart för scoutkårer registrerade och verksamma i Göteborgs kommun): 
 

• En ansökan per aktivitet och Scoutkår med en komplett ifylld ansökan (se nedan): 
- En ansökan skall avse alla deltagare vid samma tillfälle och från samma kår. 
- En ansökan skall innehålla ett kortfattat program för hela aktiviteten. 
- För att kunna få bidrag krävs minst 5 deltagare som deltar i minst två nätter. 
- Maximalt utbetalas bidraget för 14 nätter. 
- Bidrag kan erhållas för aktiva medlemmar i sökande kår mellan 7 och 25 år. 
- Deltagare 26 år och äldre som är aktiva medlemmar i scoutkåren kan erhålla bidrag så 

länge det är minst tre stycken 7 – 25 åringar per deltagare 26 år och äldre. 
- Ansökan skall gälla en aktivitet genomförd under innevarande år och vara kansliet 

tillhanda in senast 7 januari året efter. 
 

• Ansökan kan lämnas in löpande under året och den skall vara signerad av ansvarig ledare 
samt kårordförande eller kassör och sammanställd efter fullgjord aktivitet. 
 

• Utbetalning av bidraget sker i två steg: 
- Inom en månad efter att ansökan kommit kansliet tillhanda utbetalas 20:- per 

godkänd deltagarnatt i enlighet med gjord ansökan. 
- Efter att alla ansökningar har summerats för hela året delas tillgängligt belopp upp i 

förhållande till antalet deltagardagar. Efter avdrag av utbetalt belopp, utbetalas 
resterande summa till kåren senast under februari månad året efter aktivitetsåret. 

- I samband med utbetalningen görs också en total redovisning av utbetalt belopp med 
alla aktiviteter, deltagare, kårer och åldersdata.  

 

Göteborgs Scoutdistrikt ansöker om pengar på sommaren år 1, får beslut hösten år 1 och pengar 
utbetalda i två omgångar under år 2. Det är antalet lägerdagar under år två som räknas som sedan 
slutbetalas senast i februari år tre. 

Underskriven ansökan skickas till:  

Carlbergsgatan 1 
412 66, Göteborg 
Tel 0731–403 110 
E-post: info@gbgscout.se 

  



 Ansökan om lägerbidrag - Göteborgs scoutdistrikt 

 

sida 2 av 2 

Glöm inte att ansökan kräver underskrift och ska innehålla ett kortfattat program! 

 

Kontaktperson för övernattningen:  

Kår: Bankkonto: 

Datum för övernattning:  Antal nätter: Plats för övernattningen:  

Adress: Postadress: 

Telefon: E-post: 

 

 Namn på del tagar e  Födel seår   Namn på del tagar e  Födel seår  
1   26   

2   27   

3   28   

4   29   

5   30   

6   31   

7   32   

8   33   

9   34   

10   35   

11   36   

12   37   

13   38   

14   39   

15   40   

16   41   

17   42   

18   43   

19   44   

20   45   

21   46   

22   47   

23   48   

24   49   

25   50   

 
Uppgifterna är korrekta och bekräftas med underskrift från KO eller annan av KS utsedd person : 

 
_______________________________________________________  
 
Namnförtydligan: 

 
_______________________________________________________                                  Glöm inte att ansökan ska innehålla ett kortfattat program! 

Antal 7–25 år:  

Antal över 26 år:  
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