BAGARMOSSENS
SCOUTKÅR
Bidrag till deltagande i Scouternas ledarutbildningar
Vem kan få bidrag?
Om du är medlem i Bagarmossens scoutkår och ledare, Äventyrare, Utmanare eller Roverscout kan
du ansöka om bidrag för deltagande i ledarutbildningar som anordnas av Scouternas folkhögskola,
Stockholmsregionens distrikt eller andra scoutkårer. Scouternas kurser är till självkostnadspris och
kursledare och inspiratörer deltar helt ideellt. Bidragen gäller ej för deltagande i Jamboree eller läger.
Ett bidrag kan endast sökas en gång för en viss typ av kurs (det är exempelvis inte möjligt att få
ersättning för två patrulledarutbildningar). Grundprincipen är att kåren kan bidra till finansiering av
en utbildning per år och medlem. På Scouternas hemsida där det finns många tips om ytterligare
finansiering.

Hur stort bidrag kan jag få?
Kåren har en budget för finansiering av ledarutbildningar. Så länge det finns budgetmedel så är vår
ambition att bekosta:
•
•
•

100% - Ledarutbildningar exempelvis leda scouting, avdelning eller patrull
50% - Intressekurser exempelvis första hjälpen, täljkurs eller sjömaning
10-20% - Andra typer av scoutevenemang för unga ledare med stort engagemang i kåren

Deltagaren kan även ansöka om bidrag för resekostnader som överstiger 300 kronor (för utbildningar
som hålls vid fler tillfällen kan bidrag sökas för den totala resekostnaden som överstiger 300 kronor).
EXEMPEL
Om en kårmedlem ska gå utbildningen ”Leda avdelning” som kostar 1200 kr för två helger där
resekostnaden är 400 kr så kan nedanstående bidrag erhållas:
Kurskostnad: 1200 kr
Ersättning för resa överskridande 300 kr: 400-300 kr = 100 kr
Bidrag: 1300 kronor

Hur gör jag?
Så här gör du när du hittat en utbildning du vill gå:
1. Mejla vår kassör mikael_kihlbom@hotmail.com och kårutbildaren jenny.insulander@gmail.com
och meddela att du vill gå en utbildning så får du besked om ifall kåren har budget för att
finansiera ditt kursdeltagande enligt ovan.
2. Anmäl dig till kursen och betala kursavgiften enligt de villkor som finns för kursen
3. När kursen är genomförd fyller du i blanketten till vänster och bilägger kvitto för kurskostnaden
och kursbevis så ersätts du får dina kostnader enligt ovan.

Vad förväntas av mig?
Alla som får bidrag till ledarutbildningar förväntas inspirera, sprida och använda sin kunskap i kåren.
Prata gärna om vad du upplevt och uppmuntra andra scouter och ledare att också vidareutbilda sig.
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BAGARMOSSENS
SCOUTKÅR
Bidragsansökan ledarutbildning
Personuppgifter
Namn

Datum

Telefon

E-post

Din bank

Typ av konto

Clearingnr

Kontonr

Bankkonto

Plusgiro

Personkonto

Om utbildningen
Utbildnings namn
Tidpunkt för utbildningen
Utbildningsarrangör

Utlägg och kostnader
Typ av utlägg (ex. utbildningskostnad, resekostnader mm)

Nr

Belopp

SUMMA (efter avdrag för egenfinansiering av resor för 300 kronor)

Resor med bil - Bilresor ersätts enligt Skatteverkets rekommendation med 18,50 kr per mil
Syftet med resan

Resa från - till

Antal km

SUMMA (efter avdrag för egenfinansiering av resor för 300 kronor)
Jag vill ha ersättning för hela beloppet
Jag efterskänker hela beloppet till kåren
Jag efterskänker

kronor till kåren och vill ha resten av summan på mitt konto

Signatur:

Attest (av någon i kårstyrelsen):

________________________________

_________________________________

Gör så här:
1. Fyll i dina personuppgifter.
2. UTLÄGG: Numrera dina kvitton (kurskostnad och resekostnad). Ange vad varje kvitto avser och
fyll i beloppet. Räkna ihop slutsumman. Fäst orginalkvittona på baksidan av den här blanketten
eller på en separat A4. Ta en kopia av kvittona som du behåller.
2. RESOR: Ange mellan vilka platser du rest och summera resans/resornas totala längd.
3. Lämna den signerade blanketten samt kvitton för ev. utlägg till vår kassör Mikael Kihlbom,
Ljusnevägen 33, 12848 Bagarmossen. Mikael attesterar utlägget å kårstyrelsens vägnar.
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