
Stöd till Laget – cuper, verksamhetsplan och avslutningar  
 
Under 2022 kan ett barn och ungdomslag i Lunds BoIS få pengar från styrelsen enligt följande. Laget 

kan erhålla pengar för max två sociala aktiviteter. Laget kan erhålla pengar för cupavgift (lagavgift, 

anmälningsavgift) för 5 cuper/turneringar, max 5000 kr under året. Laget kan söka pengar för kost, 

logi, resa mm till en (1) aktivitet (cup, läger mm), som laget redovisat i sin årliga verksamhetsplan 

hösten 2021. 

För att erhålla pengar till ovan nämnda aktiviteter ska laget uppfylla nedanstående:  

 Laget ska på ett noggrant sätt sköta sin närvaroredovisning 

 Laget ska sköta sin tilldelade bemanning av kiosken 

 Laget ska sköta sin flik på hemsidan på ett bra sätt 

 Laget ska delta på klubbens ledarmöten 

 Laget ska även i övrigt sköta de uppgifter som åläggs laget av klubben 

 Medlemsavgiften ska vara betald för de spelare och ledare som får medel 

 

Cuper/Turneringar: anmälningsavgifter 

Laget kan erhålla pengar för cupavgift (lagavgift, anmälningsavgift) för 5 cuper/turneringar, max 5000 

kr under året. 

Inget styrelsebeslut behövs. Mail skickas till kansliet med uppgifter som gör det möjligt att betala 

lagavgiften. 

 

Cup/turnering/läger: kost, logi mm 

Ett lag kan endast erhålla medel för en aktivitet som beskrivits i lagets verksamhetsplan för 2022. 

Ett lag kan endast söka pengar för en aktivitet per år. Aktiviteten måste beskrivas (mer utförligt än i 

verksamhetsplanen) och godkännas av styrelsen innan aktiviteten startar. Laget erhåller pengar efter 

att ha genomfört den angivna aktiviteten och redovisat den skriftligt för kansliet.   

Styrelsen har utgått från följande generella principer vid beslutet om vilka pengar som betalas ut. 

1. Klubben anser att yngre lag ska delta i mindre cuper och turneringar i närområdet som 

genomförs utan övernattning. 

2. Efterhand som spelarna blir äldre kan lagen delta i allt attraktivare arrangemang längre bort. 

Även träningsläger med övernattningar kan vara bra aktiviteter. 

Lag 10 – 12 år Laget kan erhålla stöd för de faktiska kostnaderna upp till max 250 kr/deltagare 

(spelare och ledare) för att arrangera träningsläger med övernattning eller för deltagande i 

cup/turnering med övernattning. 

Lag 13 – 19 år Laget kan erhålla stöd för de faktiska kostnaderna upp till max 500 kr/deltagare 

(spelare och ledare) för att arrangera träningsläger med övernattning eller för deltagande i 

cup/turnering med övernattning. 

 

Sociala aktiviteter 



Laget kan erhålla stöd för de faktiska kostnaderna upp till max 75 kr per spelare och ledare för två 

sociala aktiviteter (avslutning mm) per kalenderår. 

Inget styrelsebeslut behövs. Ett mail skickas till kansliet med uppgifter om vilken aktivitet som 

genomförts och vilka spelare och ledare som deltagit. Utbetalning sker i efterskott mot uppvisande 

av kvitto. 

 
   


