Bidrag till lokal facklig utbildning 2022
Försvarsförbundet erbjuder skräddarsydda utbildningar för föreningsstyrelser och exempelvis platsombud. Ta kontakt med studieorganisatören i din förening för mer information om kommande
utbildningar i din förening.
Föreningarna kan ansöka om bidrag till lokal facklig utbildning.
Följande regler och rutiner gäller för utbildningsbidraget.

Regler
•

Bidrag betalas ut med 300 kronor
för heldag (mer än 4 timmars utbildning) och 150 kronor för halvdag
per deltagare, under förutsättning
att följande regler och rutiner följs.

•

•

Bidraget betalas ut efter genomförd
utbildning (se nedan).

•

•

Maxbeloppet per förening och år är
15 000 kronor (totalt för kurs- och
cirkelverksamhet).

•

•

För cirklar lämnas bidrag med 50
procent av kostnaden inom totalramen.

•

Utbildningen ska ha en facklig
inriktning.

•

Obligatorisk förhandsanmälan av de
utbildningar som föreningen planerar under året ska göras till kansliet
helst före den 15 maj.

•

Efter genomförd utbildning ska
program och deltagarförteckning
skickas in till förbundskansliet senast den 31 januari påföljande år, .
För cirkel krävs verifikation på utgifter.

•

•

Eventuella kostnader för medverkande av ombudsman betalas fullt
ut av förbundet i särskild ordning
och ska således inte ingå i denna redovisning.

•

Bidrag för facklig utbildning kan
inte erhållas för samma aktivitet
som får föreningsbidrag då dessa
bidrag har olika målgrupper.
Notera att så kallad ”övrig förbundsutbildning”, dvs utbildningar som
förbundet inbjuder till, betalas av
förbundet i annan ordning.
Genomförda utbildningar rapporteras årligen till förbundsstyrelsen.

•

Rutiner
Förhandsanmälan görs skriftligt och
ska innehålla uppgifter om:
- antal planerade utbildningar
under året.
- målgrupp (t ex styrelse, platsombud) vid respektive utbildningstillfälle.

- planerat antal deltagare vid respektive utbildningstillfälle.
- antal dagar för respektive utbild
ningstillfälle.
Förening som har inkommit med
förhandsanmälan i tid kan i princip
räkna med bidrag.
Föreningen kontaktar förbundskansliet för hjälp med eventuell ombudsmannamedverkan eller material.
Efter genomförd utbildning avropas
utbetalning av bidrag från förbundskansliet med redovisning av:
- deltagarlista
- program som visar kursinnehåll
och antal timmar faktiskt genom
förd utbildning (transporttid och
fritid borträknas).

•
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