
 

Kriterier Ekonomiskt stöd – Korpen Stockholm 
För dig/er som inte har möjlighet att betala anmälningsavgiften finns möjlighet att 

söka ekonomiskt stöd. I ansökan får du motivera vad som gör att du själv/ni inte har 

möjlighet att stå för avgiften. 

Syftet med Korpen Stockholms Ekonomiska stöd 
Syftet med vårt ekonomiska stöd är att bidra till att fler ska röra på sig och motionera 

livet ut, oavsett ekonomisk situation. Insatserna till ekonomiskt stöd ska gärna syfta 

till inkludering och delaktighet i linje med Korpen Stockholms inkluderingsarbete. 

Målgrupper 

Korpen Stockholm tar emot ansökningar från enskilda personer såväl som skolor, 

fritidsgårdar, kompisgrupper och andra samfund. 

Personer med låg betalningsförmåga ex. asylsökande, nyanlända och hemlösa. 

Korpen Stockholm anser inte att personers ekonomiska situation ska påverka 

dennes möjlighet till motion och rörelse. 

Ansökningen 

Ekonomiskt stöd ges inte retroaktivt utan behöver beviljas INNAN anmälan sker. 

Ansökningsperioden för ekonomiskt stöd är:  

• Ansökningstiden för att ta del av det ekonomiska stödet är densamma som 

anmälningstiden för resp. aktivitet. 

Ansökan görs via blankett på Korpen Stockholms hemsida:  

Belopp 
Korpen Stockholm jobbar för att allt fler ska ha möjlighet till motion och rörelse och bli 

en del av föreningslivet. Därför sker subventioneringarna i en nedåtgående trappa 

från 100% med minskningar i 25% steg, detta innebär inte att alla börjar på 100%. 

Detta för att vi vill minska tröskeln till att börja träna/starta ett lag med förhoppningen 

om lång livstid inom föreningen. Det ekonomiska stöd Korpen Stockholm beviljar ska 

vara ett ”startkapital” och inte ett beroende. 

Ekonomiskt stöd 

SERIESPEL 
Korpen Stockholm subventionerar anmälningsavgiften i de idrotter Korpen Stockholm 

har seriespel. Korpen Stockholm subventionerar det antal lag som innefattande års 

budget tillåter. På hemsidan finns uppdaterade uppgifter om vilken pott vi har för 

ekonomiskt stöd under året. 

Det går ej att söka ekonomiskt stöd för medlemsavgiften. 

Korpen Stockholm subventionerar hall/planhyra för träningar i den mån vi har 

tillgängliga tider. Ansökan för hall/planhyra görs på samma blankett som ansökan om 

seriespelet. 

 



 

GRUPPTRÄNING 

Korpen Stockholm subventionerar anmälningsavgiften även för personer som vill 

träna på Korpen Stockholms träningar i lagidrott och gruppträningar. Korpen 

Stockholm subventionerar det antal personer som innefattande årets budget tillåter.  

Det går ej att söka ekonomiskt stöd för medlemsavgiften. 

VILLKOR - SAMTILGA 
Samtliga deltagarna som beviljas ekonomiskt stöd ska vara/bli medlemmar i Korpen 

Stockholm. 

Om mottagaren av ekonomiskt stöd missköter sig, bryter mot Korpen Stockholms 

tävlingsbestämmelser eller fair play-kod skickas en faktura på ordinarie 

anmälningsavgift ut1. 

VILLKOR – GRUPPTRÄNING 
Om deltagaren inte deltar under hälften av träningstillfällena (om ej annan 

överenskommelse finns) skickas en faktura ut på ordinarie anmälningsavgift.  

Vad gäller gröna kortet bör deltagaren delta i minst 14 träningstillfällen (om ej annan 

överenskommelse finns) om inte skickas en faktura ut på ordinarie anmälningsavgift. 

VILLKOR - LAG 
Om laget drar sig ur under seriens gång skickas en faktura på ordinarie 

anmälningsavgift ut. Detta gäller även i de fall laget lämnar 3st WO och därmed blir 

uteslutna ur serien2. I de fall detta händer kommer laget inte bli beviljade subvention 

för nästkommande säsong. 

Om material eller lokaler förstörs under tiden laget är i hallen/på planen så blir 

projektansvarig organisation/person betalningsskyldig. Det är lagets ansvar att 

registrera sin närvaro vid träningstillfällena, vid utebliven träning debiteras 500kr från 

Stockholm Stad (via Korpen Stockholm). 

För att godkännas för subvention för plan/hallhyra ska laget ha deltagit minst 1 

säsong i Korpen Stockholms seriespel samt under den period de har tillgång till 

plan/hall delta i Korpen Stockholms seriespel. 

Laget ansvarar för uppförandet av alla lagets medlemmar, både på och utanför 

planen. Tänk på att även om spelare i laget kan bli enskilt bestraffade, så kan dåligt 

uppförande ge konsekvenser till hela laget så som indraget ekonomiskt stöd, 

avstängning etc. Korpen Stockholm ser därför helst att en lagledare är på plats under 

matcher och ansvar för sina spelare ifall någonting inträffar. 

___________________________________________________________________ 

1 Vid påföljdsärenden i de fall en deltagare missköter sig hanteras av Korpen Stockholms påföljdskommitté samt projektansvarig 

och bedöms utifrån graden av osportsligt uppträdande samt om tidigare notering av misskötande finns. 

2 I händelsen av 3st WO förs en dialog mellan laget, idrottsansvariga och projektansvarig angående WO-pott, samt 

återbetalning beroende på hur detta skötts av laget. 


