
 
 
 
 
 

Fastställd av kårstyrelsen den 2 okt -16 
  

BIDRAG TILL KURSER OCH ARRANGEMANG 

Idag finns en rad kurser och arrangemang som anordnas runt omkring i landet. Vi är glada att 

du intresserar dig för olika kurser och arrangemang och är glada att kunna hjälpa till 

ekonomiskt. Vi hoppas även att du som går en kurs eller deltar i ett arrangemang ska inspirera 

andra i kåren att ta samma chans. Alla kårens medlemmar kan söka bidrag för del av eller hela 

avgiften för kurser och arrangemang från kårens utbildningskonto. Bidragsbeloppet är 

beroende av antal sökande samt tillgångarna på kårens utbildningskonto. 

Ansökan om bidrag  

Ansökan om bidrag till kurser och arrangemang görs hos kårstyrelsen och kan mailas till 

ks@gvb.nu. Bidragsansökan bör vara kårstyrelsen tills handa senast på KS-mötet innan kursen 

eller arrangemanget genomförs. Din ansökan om bidrag kommer att behandlas på ett 

kårstyrelsemöte. 

Betalning av kurs  

Kursdeltagaren betalar själv sin kurs och får sedan bidraget retroaktivt, om inget annat 

överenskommits.  

Utbetalning av bidrag  

Efter genomförd kurs eller genomfört arrangemang lämnas en kopia av kursintyget, 

kursprogram, deltagarförteckning samt faktura och kvittot på betald avgift till kårkassören. 

Utbetalning sker i regel inom 10 dagar. Meddela kassören vilket konto du vill att bidraget ska 

sättas in på. När det gäller dyrare kurser (>2500 kr), kan KS (vid behov) bevilja en 

bidragsutbetalning före avresa mot uppvisande av kvitto på betald avgift.  

  



 
 
 
 
 

 

Rekommenderade bidragsnivåer 

Kurser som kåren betalar  

(Bidrag behöver inte sökas, men dokument behöver inlämnas efter kursens genomförande) 

Trygga Möten 

Leda scouting 

Leda avdelning 

Leda kår 

SLUG (Utbildning för utmanarlag) 

Kurser som du kan söka bidrag för samt andel  

Övriga kurser inom ramen för Ledarskapsön 50% 

T.ex. Ledarutbildning Patrull, Treklöver Gilwell, Utbildning för utbildare etc.  

Intressekurser      25% 

Övriga kurser     25-50% 

Arrangemang som du kan söka bidrag för 

Blå hajken             50%   

Nationella arrangemang           25%  

 T.ex. Explorer Belt, Upplev, Expedition, Camino etc. 

Internationella arrangemang   10% 

 T.ex. World Scout Jamboree, World Scout Moot, Roverway etc. 

Övriga arrangemang som innefattar Leda Scouting Angiven % + 600kr 

 



 
 
 
 
 
 

Bidrag till kurser och arrangemang, Blankett  

 

Namn: __________________________________________________________ 

  

Kurs/arrangemang: _______________________________________________  

  

Arrangör: _______________________________________________________  

  

Datum för kurs/arrangemang: ______________________________________ 

  

Kostnad: _______________________________________________________  

  

Kursens/arrangemangets sista ansökningsdag: _________________________  

  

När meddelas om man kommit med? ________________________________  

  

Ansöker om ________________________ kr ( ___________ % av kostnaden)  

  

Bank och kontonummer: __________________________________________  

  

Ort och datum: __________________________________________________  

  

Underskrift: _____________________________________________________  


