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Bidragsansökan för 2022
Som medlem i Koloniträdgårdsförbundet har ni möjlighet att söka bidrag för studier och/eller utbildande aktiviteter
inom odling och föreningskunskap.
Ansökningar skickas till undertecknad på förbundskansliet senast 20 november 2021.

Regional samordning
Det mesta av vårt studie- och utvecklingsarbetet inom förbundet behöver samordnas inom regionerna. För att
regionen, föreningarna tillsammans, ska kunna planera och genomföra olika utbildningar och aktiviteter gemensamt
måste det ordnas möten för att kunna träffas och utbyta tankar, idéer och förslag.
Regionstyrelsen ansvarar för att kalla samman föreningarna till studieträff/konferens och diskutera önskemål och
behov av utbildningar och andra utvecklingsaktiviteter.
Vid studieträffen kan ni komma överens om vilka utbildningar som genomförs gemensamt, och som då
regionstyrelsen skickar in ansökan för. Övriga utbildningar och aktiviteter som föreningarna önskar genomföra själva
söker respektive förening för.

Vad kan man söka bidrag för?
Bidraget är uppdelat på två områden. Det ena är för att öka kunskapen om ekologisk odling och trädgårdskunskap.
Här ingår allt som har att göra med odling, miljö, skötseln av trädgården och sådant som bidrar till den biologiska
mångfalden.
Det andra området är för att öka medlemmarnas kunskap om vad det innebär att vara medlem i en koloniförening,
utbildning för förtroendeuppdragen (styrelse, valberedning och revisorer), samt annan typ av medlemsutbildningar
som har koppling till föreningens verksamhet. Bidraget kan även användas till aktiviteter för att informera
allmänheten om kolonirörelsen och koloniträdgårdarnas betydelse.
Kostnader som bidrag kan användas till är kursmaterial, arvode, lokalhyra eller liknande. Bidrag kan ej erhållas för
kostnader avseende t.ex. förtäring vid sammankomster eller bussresor samt i begränsad omfattning för annonser.

Viktigt att tänka på
Det bidrag man kan få från Koloniträdgårdsförbundet täcker enbart en del av kostnaden, resten måste finansieras på
annat sätt. Föreningen bör därför avsätta pengar i sin budget för studier och verksamhetsutveckling, och man kan
förslagsvis också ta ut deltagaravgifter för vissa utbildningar. När man samarbetar med Studiefrämjandet kan de på
olika sätt vara med och stötta verksamheten. Eftersom vi är medlemmar i Studiefrämjandet ska vi dra fördel av detta
och samarbeta med dem vid planering av studier och bildningsverksamhet. På så sätt kan vi få bättre ekonomi på vår
verksamhet och utnyttja våra resurser på bästa sätt.
Vid genomförande av aktiviteter inom Miljödiplomeringen är det särskilt viktigt att detta sker i samarbete med
Studiefrämjandet eftersom det nya materialet är framtaget i samarbete med dem. Både Handledningen och
Studieplanen kan beställas kostnadsfritt i tryckta original hos Studiefrämjandet.
Med detta brev följer också en förteckning med exempel och tips på olika utbildningar och aktiviteter som
föreningarna och regionerna kan genomföra, samt blanketter för ansökan och rekvirering av bidragen.
Vänliga hälsningar
Koloniträdgårdsförbundet, Helena Westerling, helena.westerling@koloni.org, 08 556 930 82

Odlingsaktiviteter
Miljödiplomering
Påbörja arbetet för att bli en miljödiplomerad förening genom information, rådgivning och studier.
Material och ytterligare information finns på förbundets hemsida under fliken Odling.
Studiecirklar, endagskurser, flerdagskurser eller temadagar i odlingsämnen
Kontakta Studiefrämjandet och utnyttja de möjligheter som de kan erbjuda i form av hjälp med upplägg, material
etc.
Informationsinsatser på mässor, skördefester, trädgårdsdagar, odlings- och miljödagar
Förbundskansliet kan hjälpa till med material och även här finns möjligheter att utnyttja stöd från Studiefrämjandet.
Miljö-och odlarskolor
Förbundskansliet har tagit fram förslag på material och upplägg för att utbilda odlingsrådgivare i föreningar.
Kontakta ulf.nilsson@koloni.org eller 08 556 930 81.

Organisation och föreningskunskap
Utbildning för förtroendevalda
För styrelser, valberedning och revisorer. Studiefrämjandet anordnar styrelseutbildningar och särskilda kurser för
ordförande, sekreterare, kassör, revisorer och valberedare som de erbjuder sina medlemsorganisationer.
Förbundskansliet genomför regionövergripande utbildningar för förtroendevalda på uppdrag av regionstyrelsen.
Medlemsutbildningar
Vad innebär det att vara kolonist? Föreningskunskap, organisation- och verksamhetsutveckling. Förbundskansliet har
ett material för medlemmar: Koloniträdgården – vårt gemensamma ansvar.
Även utbildningar i byggnadsfrågor som t.ex. underhåll av kolonistugor ingår här.
Aktiviteter för att göra Kolonirörelsen känd och koloniträdgårdarnas betydelse.
Förbundskansliet kan hjälpa till med visst material och även vid dessa tillfällen bör kontakt tas med
Studiefrämjandet.

Studiefrämjandet – vårt studieförbund
Som nämnts tidigare är det viktig att vi utnyttjar de möjligheter som vårt medlemskap i Studiefrämjandet innebär. Ju
mer aktiviteter och verksamhet vi registreras hos dem, ju mer kan de redovisa för statsbidrag och i sin tur vara ett
starkt studieförbund för oss. En fördel för oss är också att det i statistiken från studieförbunden syns att vi är aktiva
och har mycket verksamheter inom kolonirörelsen.
Har ni frågor eller funderingar om bidragen, kontakta helena.westerling@koloni.org eller 08-556 930 82.

