Regler för tilldelning ur gåva från Sundsvalls Dansteam
Fastställda av Danssportförbundets styrelse [2015-12-09]

§ 1 Ursprung
I samband med att Sundsvalls Dansteam under 2015 beslutat att avveckla sin verksamhet har
föreningen beslutat att ge en del av sitt kapital i gåva till Svenska Dansportförbundet att användas
till föreningars satsningar på barn och ungdomar inom tiodans.

§ 2 Grundkapital
Det belopp som Dansportförbundet fick i gåva är 74 000 kronor.

§ 3 Utlysande av stipendier
Förbundsstyrelsen (FS) ska varje år senast före [februari] månads utgång informera
Danssportförbundets föreningar om att bidrag finns att söka, vilket kungörs via Danssportförbundets officiella kungörelseorgan.

§ 4 Bidrag
Det totalt beviljade bidraget under ett och samma kalenderår får ej överstiga 20 000 kronor och kan
inte ges till mer än högst två föreningar per år.

§ 5 Bidragets syfte
I enlighet med gåvogivarens önskemål är bidragets syfte att stimulera föreningar inom
Danssportförbundet till satsningar på barn och ungdomar inom tiodans, rekrytering av barn- och
ungdomstränare i tiodans, samt i övrigt stimulera rekrytering och träning av barn och ungdomar i
tiodans.

§ 6 Ansökningar
Bidragsansökan ska skickas till förbundets kansli (kansli@danssport.se) senast den 1 april. Bidrag kan
endast sökas av föreningar anslutna till Svenska Danssportförbundet.

§ 7 Ansökningsgrunder
I ansökan ska finnas en beskrivning av föreningens satsning på barn och ungdomar i tiodans, sökt
belopp, motivering till ansökan samt konkret beskrivning av vad sökta medel ska användas till.

§ 8 Utvärdering av ansökningar
Vid tilldelning av bidrag ska särskild hänsyn tas till hur föreningen och dess barn- och
ungdomssatsning inom tiodans uppfyller Riksidrottsförbundets anvisningar om barn- och
ungdomsidrott liksom Danssportförbundets idéprogram Dansen Vill.

§ 9 Beslut om bidrag
Beslut om tilldelning av bidrag fattas av FS.

§ 10 Återrapportering
Förening som beviljas bidrag ska rapportera till FS (eller barn- och ungdomsansvarig i
Danssportförbundet) hur bidraget har använts och vilket eventuellt resultat satsningen har givit.
Sådan rapport ska inges senast sex månader efter det att bidraget utbetalats.

