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-Medlemsorganisationer 
 
 
Grundläggande förutsättningar från och med 2011 
 

1. Studiefrämjandets bidrag till samverkanskurser är enbart avsett för utbildning av 
medlemsorganisationens ledare och förtroendevalda. Syftet med utbildningen skall vara 
att utveckla och stärka deltagaren i sitt ledaruppdrag. 

2. Av inbjudan och program skall klart framgå att utbildningen är en ledarutbildning och att 
den genomförs i samverkan med Studiefrämjandet. 

3. Utbildningen skall föranmälas senast 4 veckor i förväg och redovisas senast 4 veckor efter 
utbildningens genomförande.  

4. För att utbildningen skall vara bidragsberättigad får deltagarantalet inte understiga 8 och 
inte överstiga 35. 

5. En endagsutbildning skall omfatta minst 6 studietimmar (en studietimma = 45 minuter) 
och en halvdagsutbildning minst 3 studietimmar. Ingen schemalagd tid efter kl. 22.00. 

6. Under förutsättning att ovanstående 5 punkter är uppfyllda utgår bidrag med 130 
kr/deltagare och dag (minst 6 studietimmar) respektive 65 kr/deltagare och halvdag 
(minst 3 studietimmar). Bidraget kan dock max uppgå till utbildningens faktiska 
kostnader. Redovisas utbildningen på rätt sätt garanterar Studiefrämjandet utbetalning 
inom 4 veckor från mottagen redovisning. 

 
 
Redovisning av samverkanskurs från och med 2011 
 

1. Redovisningen, som alltså skall vara Studiefrämjandets i Väst till handa inom fyra veckor 
efter utbildningens genomförande, skall innehålla följande: 

a) Av ansvarig signerad deltagarlista med deltagarnas namn, adress och 
telefonnummer. 

b) Program där utbildningstid, utbildningsinnehåll och anordnarskap tydligt framgår 
(Studiefrämjandets logotyp och nämnande av samarbete). 

c) Redovisning av ekonomiska utlägg för utbildningens genomförande. 
d) Postgiro, bankgiro eller kontonummer dit bidraget skall utbetalas. 
e) Namn, telefonnummer och mailadress till en kontaktperson. 

2. Alla fakturor och övriga utlägg utbetalas av klubben/föreningen själv innan redovisning 
till Studiefrämjandet sker. Dessa redovisas sedan i form av kopior till Studiefrämjandet. 
Undantag från detta görs enbart i de fall kursledarens arvode är ett personligt arvode som 
skall beskattas och där sociala avgifter skall inbetalas. I sådant fall inskickas 
originalhandling för utbetalning av Studiefrämjandet i Väst.  

3. Bidrag utbetalas inom fyra veckor efter att fullständig redovisning skett.  
 
 
Studiefrämjandet i Väst, Armbågavägen 3, 506 30 Borås 
Handläggare: Sandra Persson 033-108780 


