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Regelverk FONDEN 2022
Med FONDEN ökar vi möjligheterna för barn som lever i konsekvenserna av en svag familjeekonomi
att börja, eller fortsätta, att rida. Stödet riktas till barn upp till 18 år och innebär att rid- eller
lägeravgiften reduceras till hälften.

Vilka som kan ansöka om medel och till vad
Tanken är att den med låg inkomst och är ensamstående med barn, är ny i Sverige eller har låg
inkomst på grund av studier, arbetslöshet, sjukdom eller annat ska kunna ansöka om stödet som
riktas till barn upp till 18 år. Stödet innebär att avgiften för ridlektioner under en termin/period, eller
för läger/kurs, reduceras till hälften.

Storlek på potten till respektive förening
Utifrån storleken på den totala potten som finns att fördela öronmärks en viss andel till varje
medverkande förening. Hur mycket medel som respektive förening tilldelas är beroende av antal
medlemmar 18 år eller yngre.

Organisation
Styrelsen inom varje medverkande förening utser en beslutsgrupp om 3 personer, samtliga 18 år och
äldre, att hantera och besluta om de ansökningar som medlemmarna skickar in. I de fall föreningen
har avtal med ridskolearrendator ska beslutsgruppen bestå av 4 personer där arrendatorn är en.
Beslutsgruppen ska bestå av:
•
•
•
•

en styrelseledamot
en person ur styrelsen eller annan sektion/kommitté
föreningens verksamhetschef eller motsvarande
i förekommande fall arrendator

Ansökan hanteras konfidentiellt och de enda med insyn är den utsedda beslutsgruppen.
Malmö civila ryttarförening, Lunds civila ryttarförening, Viarps kör- och ridklubb, Landskrona ridklubb
samt Hässleholms ridklubb agerar mentorer för de nya föreningarna. Mentorskapet utses av Skånes
Ridsportförbund.

Misstanke om mobbning/kränkning
I samband med upprättandet av FONDEN ska den medverkande föreningen säkerställa att en
generell handlingsplan, eller ett etablerat tillvägagångssätt, för att hantera mobbning/kränkningar
finns.

Obligatorisk utbildning och träffar
Samtliga personer i beslutsgruppen ska genomgå en specialinriktad Basutbildning för ridsportens
ledare. Utbildningen är kostnadsfri. Samtliga personer i beslutsgruppen förbinder sig även att aktivt
medverka i mentorsprogrammet samt att delta på fyra möten per år som arrangeras av Skånes
Ridsportförbund.
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Process
Beslutsgruppen anpassar självständigt när och hur ofta gruppen ska sammanträda. Målsättningen
bör dock vara att inkommen ansökan behandlas och beslut lämnas inom tre veckor. Vid
beslutsgruppens sammanträden ska beslutsprotokoll föras. Samtliga handlingar rörande ansökningar
ska förvaras så att sekretessen bibehålls och GDPR beaktas.
För att medel ska tilldelas krävs att:
•
•
•

ansökan är fullständig
vårdnadshavares, eller annan närstående vuxens, kontaktuppgifter finns med i ansökan
beslutsgruppen är enig

När beslut fattats rekvirerar föreningen FONDEN-medel från Skånes Ridsportförbund.

Hur potten ska fördelas
Beslutsgruppen i respektive förening beslutar om hur potten ska fördelas mellan lägerverksamhet
och ordinarie ridlektioner. Beslutsgruppen beslutar även om hur stor del av potten som ska tillfalla
nya respektive befintliga ridelever.

Återkoppling till Skånes Ridsportförbund
Vid årets slut ska beslutsgruppen i en rapport till Skånes Ridsportförbund redovisa hur medlen
fördelats. I samband med rapporten ska även en kortare utvärdering medfölja.

Sekretess
Ärenden som hanteras på beslutsgruppens möten är sekretessbelagda. Detta säkerställs genom att
samtliga personer i beslutsgruppen undertecknar ett sekretessavtal.

Jäv
Jäv uppstår när en person i beslutsgruppen har anknytning till den sökande i sammanhang utanför
stallmiljön. Vid misstanke om jäv ska den jävige själv meddela detta och ej delta i diskussion och
beslut.

Tolknings- och beslutsrätt
Skånes Ridsportförbund är projektägare och har tolknings- och beslutsrätt i frågor som rör FONDEN.
Regelverket revideras årligen.

Om problem eller frågor uppstår, kontakta Skånes Ridsportförbund så hjälper vi till!
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