
 

    

 

 
Ansökningsinstruktioner för Adoptivfamiljer rf:s gruppverksamhetsunderstöd 
 
Adoptivfamiljer rf beviljar alla sina grupper ett understöd på 100 euro årligen. Verksamhetsåret 
inleds alltid i januari och avslutas i slutet av december. 
 
Följande kriterier måste uppfyllas för att få understöd: 
 

• Att gruppen förbinder sig med de värderingar och regler som Adoptivfamiljer rf har: vi 
är en förening för alla som vandrar längs adoptionsstigen och våra grupper är öppna för 
alla som tillhör målgruppen. 

• Att meddela om kommande gruppträff i föreningens webbkalender minst två veckor 
före träffen, inklusive kontaktuppgifter (antingen gruppledarens egna kontaktuppgifter 
eller en anonym e-postadress, t.ex. hangoadoptivgrupp(at)gmail.com). 

• Att gruppen samlas minst tre gånger per år. 
• Att antalet träffar och deltagare rapporteras en gång per år vid årsskiftet (koordinatorn 

för frivilligverksamheten skickar gruppledaren en länk till ett frågeformulär). 
 
Hur ansöker jag om understöd? 
 
Du behöver inte ansöka om understödet separat, utan det räcker att gruppen uppfyller 
ovannämnda kriterier. Organisationen ersätter 100 euro åt gruppledaren för kostnader som 
uppstått i samband med koordinerandet av gruppens verksamhet. Ersättningen utbetalas mot 
kvitton. Ta en bild på original kvittot/kvitton och skicka det per e-post till koordinatorn av 
frivilligverksamheten eller planeraren av kamratstödsverksamheten. Skriv även ut vem 
summan utbetalas till, kontonummer (IBAN), summan, vad som inhandlats och för vilket syfte 
samt vilken grupp det gäller. 
 
Vad kan understödet användas till? 
 
Verksamhetsbidraget bör användas för förverkligandet av kamratstöd samt 
gruppverksamheten och utbetalas enligt den verksamhet som förverkligats. 
Verksamhetsunderstödet kan exempelvis användas till pysselmaterial, utrymmeshyror, 
servering, grupptjänster (t.ex. danslektion, vildmarksguide, föreläsare) eller annan sådan 
verksamhet som kan ge ett kvitto som verifikat. Om du vill använda understödet till 
löneutbetalningar (t.ex. till en barnskötare), vänligen kontakta koordinatorn för 
frivilligverksamheten. 
 
När betalas understödet ut? 
 



 

    

 

Du kan skicka in utgiftskvittona när som helst under verksamhetsåret. Vi betalar ut ersättningar 
centrerat ungefär en gång i månaden. Det har blivit något av praxis bland våra gruppledare att 
skicka in kvitton för 50 euro före sommarsemestern och resterande 50 euro före jul. 
Koordinatorn för frivilligverksamheten bokför de ersatta kostnaderna, och man kan också kolla 
upp med koordinatorn om man redan ansökt om ersättningar under året ifall man inte kommer 
ihåg. 
 
Vart ska jag skicka utgiftskvittona? 
 

Ta en bild på original kvittot/kvitton och skicka det per e-post till koordinatorn av 
frivilligverksamheten eller planeraren av kamratstödsverksamheten. Skriv även ut följande 
uppgifter i e-posten: 

- vem summan utbetalas till 

-kontonummer (IBAN) 

-summan 

- inköpets syfte (vad som inhandlats och varför)  

-vilken grupp det gäller 

 


