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Bidrag till fotbollsskolor 2012
Ärendebeskrivning
Projektgruppen Luleå Fotbollsskola med nio föreningar i samarbete och
Luleå Fotboll Club ansöker om bidrag till fotbollsskolor 2012.
Projektgruppen Luleå Fotbollsskola ansöker om 50 kronor per deltagare
för uppskattningsvis 1100 – 1300 barn.
Genomförandet är planerat till i huvudsak vecka 24 , 11-14 juni och eventuellt
under v 25, 18-21 juni som komplement till de föreningar som måste lägga två
veckor.
Luleå Fotbolls Club planerar sin fotbollsskola under tre veckor mellan
11-28 juni. Föreningen räknar med att samla totalt 330 barn under tre
veckor för åldern 6-13 år och ansöker om 65 kronor per deltagare.
Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
-

bevilja Luleå Fotbollsskola och Luleå Fotboll Club bidrag med
50 kronor/deltagare dock max 85 000 kronor till sommarens
fotbollsskolor att fördela till respektive förening efter antalet aktiva
utövare i åldern 7-14 år,

-

aktiviteten ska bedrivas dagtid i minst fem timmar per dag och
under tre sammanhängande dagar,

-

ordinarie träningsverksamhet inte är bidragsberättigad,

-

bidrag till ledare utgår ej från fritidsnämnden
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efter genomförd fotbollsskola ska redovisning med deltagarstatistik
innehållande ålder och kön inlämnas till fritidsförvaltningen
senast den 28 september 2012.
Medel anvisas ur verksamhetskonto 4552.

-

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
-

bevilja Luleå Fotbollsskola och Luleå Fotboll Club bidrag med
50 kronor/deltagare dock max 85 000 kronor till sommarens
fotbollsskolor att fördela till respektive förening efter antalet aktiva
utövare i åldern 7-14 år,

-

aktiviteten ska bedrivas dagtid i minst fem timmar per dag och
under tre sammanhängande dagar,

-

ordinarie träningsverksamhet inte är bidragsberättigad,

-

bidrag till ledare utgår ej från fritidsnämnden,

-

efter genomförd fotbollsskola ska redovisning med deltagarstatistik
innehållande ålder och kön inlämnas till fritidsförvaltningen
senast den 28 september 2012.
Medel anvisas ur verksamhetskonto 4552.
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