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EXEMPEL ÅTERRAPPORT REKRYTERING OCH SKOLSAMVERKAN
Detta är ett exempel på hur en förening kan fylla i en återrapport för Rekrytering
och skolsamverkan.
När en ansökan godkänts i Idrottslyftsmodulen skapas en återrapport per
automatik. För att bidrag ska betalas ut till föreningen måste återrapporten fyllas i
och skickas in. Följande uppgifter måste finnas med för att en återrapport ska bli
godkänd och bidrag betalas ut:

OBLIGATORISKT Antal unika deltagare: Ange ålder och kön på de personer
som varit med i projektet dvs. elever och ledare.

OBLIGATORISKT Antal deltagartillfällen
EXEMPEL: Ett deltagartillfälle är detsamma som en ”basketlektion” i skolan. För
att få rätt antal deltagartillfällen tar ni antal unika deltagare x antal
deltagartillfällen.
Svenska
Basketbollförbundet
Idrottens Hus
SE-114 73 Stockholm,
Sweden
Phone +46 8 699 60 00
basket.se
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10 deltagare(7-12 år) som medverkat vid 10 ”basketlektioner” = 10x10 = 100
deltagartillfällen (7-12 år).

LEDARE: Här anger ni antal ledare som ni haft med i projektet och vilka av dem
ni uppskattar är nyrekryterade. Ledarna ska även finnas redovisade under ”Antal
unika deltagare” samt ”Antal deltagartillfällen”.

OBLIGATORISKT EKONOMI: Ange de kostnader ni haft i samband med
projektet. Sökt belopp är det belopp ni sökt via Idrottslyftet. Har ni inte använt
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hela det beloppet ska ni under Använt belopp ange den summa som ni använt.
Observera att det bara är den summa ni använt i projektet som kommer att
betalas ut.

Lärdomar: Här anger ni vilka som ni anser är de viktigaste
erfarenheterna/lärdomarna från samarbetet med skolan.
Vad händer efter avslutat projekt: Här anger ni hur arbetet mellan er och
skolan fortsätter.

Måluppfyllelse: Här anger ni om ni uppfyllt dem mål ni hade med att samarbeta
med skolan.
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OBLIGATORISKT Samverkan med skolor: Här anger ni vilka skola ni
samarbetet med, vilka klasser och antal träffar ni haft totalt i skolan.
Välj ”Skapa ny” om det är fler än en skola som ni samarbetat med.
Bifoga fil (Excel dokument) med för- och efternamn samt personnummer på
samtliga deltagare (elever och ledare).

Har ni några frågor kring återrapporteringen av idrottslyftsmedel så kontakta:
Azuka Nnamaka
08-699 63 04
azuka.nnamaka@basket.se

