Kriterier för ansökan av riskmitigering och
ekonomiskt bidrag från Svenska HEMA-Förbundet
Syfte – Riskmitigering:
Syftet med riskmitigering är att minska risken för lokala klubbar vid hållande av event,
tävlingar och liknande aktiviteter. Stödet fungerar likt den modell som tidigare använts för
SM och innebär att SvHEMAf kan hjälpa till med att täcka en stor del av potentiell förlust i
gengäld mot en mindre del av vinsten, upp till en viss gräns.
Det finns två nivåer av riskmitigering att söka:
● SvHEMAf täcker en förlust på 80% upp till 5 000 kronor maxgräns – SvHEMAf tar
20% av vinsten upp till 5 000 kronor maxgräns.
● SvHEMAf täcker en förlust på 80% upp till 10 000 kronor maxgräns – SvHEMAf tar
50% av vinsten upp till 10 000 kronor maxgräns.
Ansökan:
Ansökan görs via: https://forms.gle/cjwhKyczn9RhkKPp7
Vid ansökan skall en realistisk budget för eventet presenteras inklusive beräknade inkomster.

Syfte – Ekonomiskt bidrag:
Syftet med ekonomiskt bidrag är att ge stöd för specifika aktiviteter eller föreningar för att
främja Svensk HEMAs mål.
Det går att söka stöd upp till 10 000 kronor varpå slutgiltig summa avgörs från fall till fall.
Bidraget avses särskilt nya evenemang eller ny utveckling och är i huvudsak – men inte
uteslutande – riktat mot mindre föreningar.
Observera att vi enbart bidrar med stöd till utrustning åt föreningar under sitt första
verksamhetsår (enligt vår bedömning). Detta för att utrustningskostnader är höga och så gott
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som samtliga föreningar vill ha detta. För mindre nystartade föreningar finns det dock ett
stort värde i att de kommer igång med sin aktivitet, därför finns ett undantag för dem.
Ansökan:
Ansökan görs via: https://forms.gle/t1MDMYZf7aVVsnHT9
Ansökan ska specificera hur detta främjar SvHEMAfs mål. Mottagare av bidrag åtar sig att
genomföra något de fått bidrag för och rapportera in om detta.

SvHEMAf vill också tipsa:
Det finns flera organisationer och föreningar såsom SB&K (www.budokampsport.se),
SB&K-distrikt

(www.budokampsport.se/forbund/distrikt),

ert

distriktsidrottsförbund

(www.rf.se/distrikt), er kommun och eventuellt andra föreningar som man kan söka bidrag
från. Dessa kan bidra med större summor än vad SvHEMAf har tillgång till.
Föreningen tipsar också om att se över vår guide för projektstöd för mer info:
https://www.svhemaf.se/wp-content/uploads/2020/01/Projektst%C3%B6d-SBK_RF_SISU.do
cx
Förening.se har även en bra guide kring hur man söker sponsring från företag till sin egen
förening: https://forening.se/pengar/sponsring/
Till er som vill arrangera tävlingar och event vill vi även tipsa om att SB&K erbjuder
lånematerial såsom brottningsmattor, mm, till ett mindre pris till alla sina medlemmar:
https://sthlmbudokampsport.se/lanematerial/?fbclid=IwAR132uHKMNQzVwFjDh-TzWedD
YemN1OslZ09LBi8qiosOmgTBnna2ZuyYaE
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