Sök rekryteringsstöd till föreningen på 2000 kr
Nu kan ni som är medlemsförening hos Svenska Karateförbundet få ett ekonomiskt bidrag på 2000 kr
som stöd till att marknadsföra klubben, i syfte att behålla och rekrytera nya medlemmar. Bidraget kan
sökas från november 2020 och under hela 2021.
Vad behöver föreningen göra?
Det är enkelt att söka. Fyll i blanketten på sidan 2 och maila till info@swekarate.se.
Pengarna betalas ut till föreningens konto inom kort därefter*.
*Stödet kan delas ut en gång per förening, om föreningen medlemsrapporterat i IdrottOnline och skött sina
medlemsåtaganden enligt stadgarna.

Vad ska pengarna användas till?
Pengarna ska användas till omkostnader ni har i samband med marknadsföring av klubben.
Konkreta tips på saker ni kan göra är:
- Printa flyers el. affischer. Affischmallar för de som önskar finns här:
https://www.swekarate.se/foreningshjalp/Trycksaksmallar/
- Annonsera digitalt på Facebook eller Instagram
- Anordna en uppvisning eller en prova-på-tillställning i samarbete med skola, kommun eller företag
- Bjuda in till öppet hus på klubben med prova-på-verksamhet och fika
- Spela in en film i marknadsföringssyfte och sprida i sociala medier
- Förläng också gärna era nybörjarintag för att skapa ett större fönster av tid och möjligheter.
Behöver vi återrapportera?
Ja, men på enklast möjliga sätt. När ni utfört er insats, ta en bild och maila till info@swekarate.se.
Ert bidrag kan komma att användas som inspirerande och goda exempel för andra.
Dela gärna med er!
Dela gärna själva med er av de insatser ni gör för klubben på vår Facebook-sida @Karatesweden, och
berätta i text och bilder hur ni gjort för att marknadsföra er verksamhet. Tillsammans är vi starka!
För frågor, tips och råd, är ni varmt välkomna att höra av er till förbundets kansli:

Sarah W Cedercrona
Generalsekreterare
Tel 08-597 604 92
sarah@swekarate.se

Naja Rehn
Förbundskoordinator
Tel 08-597 604 93
naja@swekarate.se

Ja, vi vill söka bidraget på 2000 kr för rekryteringsstöd!
Klubbens namn:__________________________________________________SKF-nummer:_________

Kontonummer (BG el. Plusgiro):__________________________________________________________
Kontaktperson i styrelsen (ordförande el. kassör):___________________________________________
E-post till kontaktperson: _____________________________________Tel:_______________________

Ansökningsdatum:_____________________________

Vår idé är:___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________

Maila blanketten till info@swekarate.se. Pengarna kommer klubben tillhanda inom två veckor.
Glöm inte att återrapportera när ni använt bidraget genom att ta en bild och maila tillsammans med
en kort beskrivning på er insats till info@swekarate.se. Lycka till!

Tips! Om du fyller i blanketten digitalt, välj Skriv Ut – Spara som PDF till datorn innan du skickar filen.
På så sätt låser du informationen i filen.

