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Idrottslyftsansökan Easy Basket-arrangemang år 2014
Detta är ett exempel på en föreningsansökan Idrottlyftsmedel för Easy Basketarrangemang. Uppgifter som måste finnas med i er ansökan för att den ska bli godkänd
är:




Datum och plats
Antal deltagande lag samt åldersklasser
Namn på deltagande föreningar

Under A. Grundinformation ska följande uppgifter finnas med:

Välj det alternativ som stämmer bäst överens med ert mål/syfte med att genomföra ett
Easy Basket-arrangemang.
Under Inriktning/Förbundsprojektnamn – Välj EASY BASKET i rullgardinen

Föreningens projektnamn - I projektetnamnet ska datum och plats finnas med.

Startdatum och Slutdatum – Vilka/-et datum var arrangemanget?

Under Målgrupp – Välj Barn 7-12 år i rullgardinen

Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
Bankgiro 731-7308
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Under Sökt Belopp anger ni det belopp som ni söker för arrangemanget.
Följande belopp kan man söka för Easy Basket-arrangemang (beroende på antal
deltagande lag):
1000 kr – upp till 8 lag
2000 kr – 9-16 lag
4000 kr – 17 eller fler lag

1. Sökt belopp från Idrottslyftet – Fylls i per automatik, detsamma som Sökt belopp.
2. Egna medel – Här anger ni om ni finansierar Easy Basket-arrangemanget med Egna
medel.
3. Externa Finansiärer – Här anger ni det belopp som ni ev fått från Externa Finansiärer.
Totalsumma för projekt: Fylls i per automatik

Om ni sökt medel från annat håll (kommun, Idrottsförbund m.m) anger ni detta här.

Under B. Hur kategoriserar ni ert projekt? ska följande uppgifter finnas med:
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Alternativ som ni kan välja på är följande (val görs i rullgardinen):
Etniskt ursprung/nationalitet
Funktionsnedsättning
Kön/jämställdhet
Religion
Sexuell läggning
Socioekonomisk status
Ålder
Nej, vi tar inte särskild hänsyn till något av ovanstående

Under C. Närmare beskrivning av ert projekt ska följande uppgifter finnas med:
Beskrivning av ansökan – Här anger ni hur ni kommer hur ni kommer att genomföra ert
arrangemang, priser, funktionärer.
Syfte – Varför har ni arrangerat ett Easy Basket-arrangemang?
Mål - Varför har ni arrangerat ett Easy Basket-arrangemang?
Genomförande – Hur har ni tänkt genomföra arrangemanget, vad gör
Ekonomi/Budget – Har anger ni
Övrigt – Här anger ni de lag som medverkat under ert arrangemang - Lag per åldersklass
och kön, namn på deltagande föreningar.

Har ni skickat ut en inbjudan inför ert arrangemang ser vi gärna att ni bifogar denna här.

