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Syfte
Syftet med policyn för ekonomiskt stöd är att fastställa inom vilka ramar bidrag beviljas och
annan ekonomisk stödverksamhet genomförs i distriktet.

Omfattning
Policyn omfattar hela distriktet.

Bestämmelser
Allmänt
Distriktet ska erbjuda ekonomisk stödverksamhet genom att dela ut bidrag.
Bidrag kan efter prövning beviljas
enskilda medlemmar och kårer som betalar medlemsavgift

till distriktet och som har ett särskilt behov av ekonomiskt stöd för att kunna delta i eller
genomföra scoutverksamhet. Beslut om bidrag fattas inom tre veckor efter den 30 april
respektive den 30 november.
Handläggning
Ansökningar om bidrag behandlas av distriktsstyrelsen.
Ansökans inkommande till distriktet ska bekräftas så snart som möjligt.
Beslut med motivering avseende ansökan ska meddelas sökanden så fort som möjligt efter det
att beslutet trätt i kraft, tillsammans med en hänvisning till protokoll från det sammanträde som
behandlat ansökan.
Bidrag kan inte sökas retroaktivt.

Ansökningsförfarande
Instruktion och formulär för ansökningsförfarande ska upprättas och tillgängliggöras för
distriktets medlemmar.
Ansökan ska innehålla:
● namn på sökanden
● kårtillhörighet hos sökanden
● ansökans ändamål
● beskrivning av sökandens behov av bidraget och på vilket sätt bidraget ska uppfylla
behovet
● om ansökan avser flera personer och/eller flera varor och/eller tjänster, ska en
budgetkalkyl
● motivering till varför sökande skall få bidraget beviljar
● om sökande har sökt bidrag från andra fonder och stipendier samt vilka belopp
Ändrade förhållanden
I händelse av ändrade förhållande så skall sökande omgående kontakta distriktsstyrelsen om
detta. Sådana ändrade förhållanden kan bl.a. omfatta beviljande av bidrag eller stipendier från
annan part, ändamålets upphörande, oförmåga att göra bruk av bidraget mm.
Vid sådana händelser gör distriktsstyrelsen en bedömning om sökande är
återbetalningsskyldig.
Redovisning av bidrag
Ansökan som beviljats ska kompletteras med en redovisning av hur bidraget använts, köpe
eller betalningshandlingar samt eventuell villkorad motprestation för att vara utbetalningsgill.
Bidrag som beviljats men inte redovisats inom sex månader från att sökanden meddelats om
ansökans utfall ska anses vara förverkat och bidragstagaren är återbetalningsskyldig för hela
det utbetalade beloppet. Vad som fastställts i detta stycke kan bortses från efter beslut från
distriktsstyrelsen, då det föreligger synnerliga skäl. Utbetalning av bidrag sker i regel mot
uppvisande av faktura eller kvitto tillsammans med redovisning av hur bidraget använts
.
Alla handlingar avseende ansökningar ska arkiveras tillsammans med protokollet det tillhör.

