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Riktlinjer för ekonomiskt bidrag Equmenia Svealand 
 
I Equmenia Svealand värdesätter vi alla ledare i vår verksamhet och önskar vara en gemenskap utan att en 
ekonomisk situation utgör ett hinder. Vi vill kunna hjälpa till och stötta varandra. Genom att medel 
testamenterats till region Svealands barn- och ungdomsarbete har denna fond upprättats. Bidraget söks och 
fördelas enligt nedanstående riktlinjer.  
 
Vem kan söka? 
Både ledare och medlemmar i godkänd equmeniaförening kan söka bidrag. Då en medlem söker ska ansökan 
gå via en ledare i den lokala equmeniaföreningen. Om en ledare söker ska ansökan undertecknas av annan 
ledare eller representant för föreningens styrelse. Bidraget söks av enskild person, inte som hel patrull eller 
grupp.  
 
Till vad kan man söka? 
Bidraget kan sökas till någon form av ledarutbildning eller fortbildning. Utbildningen måste vara inom de 
områden som Equmenia bedriver verksamhet och i samklang med Equmenias visioner och med en koppling 
till kristen tro.  
 
Hur mycket kan man söka? 
Det går att söka upp till 80% av kostnaden för utbildningen men med en övregräns på 1500:-. 
En person kan endast få upp till maxsumman 1500:- per år. 
 
Hur går ansökan till? 
Ansökan gör via formuläret Ansökan om bidrag Equmenia Svealand som hittas nedan. Skriv ut formuläret, fyll 
i, skriv under och skicka eller scanna till Equmenia Svealands kontor. Adressera brevet till Styrelsen Equmenia 
Svealand. 
 
När ska man söka? 
Ansökan skall ske minst 30 dagar innan sista inbetalning för evenemanget, pengar betalas ut i förskott. 
 
Vem behandlar ansökan och vem beslutar om bidrag? 
Equmenia Svealands styrelse beslutar om bifall eller avslag samt bidragssumman. Styrelsen och regional 
Kyrkoledare hanterar ansökan och utbetalningen sker via ekonomiansvarig.  
 
Särskilda krav? 
Pengar betalas ut i förskott. Om utbildningen ställs in eller att individen av någon anledning inte deltar i 
utbildningen kontaktar individen som ansökt om bidrag equmenia Svealands styrelse för information och 
eventuell förklaring. Pengar ska då betalas tillbaka, eventuella anmälningsavgifter behöver inte betalas 
tillbaka. 
 
Notis 
År 2020 avsätts 25 000 kr som medel till bidrag enligt Equmenia Svealands budgetförslag. 
 
 


