
	

	 	 	
	 	

Medlemsfond 
Skriven av: Zandra Briseid  Fastställd av styrelsen: 2020-12-16 

 
På årsmötet 2020 beslutades att en fond skulle skapas för att ge ekonomiskt stöd till medlemmar med 
tillfälligt ansträngd ekonomi. Medel till fonden kan komma från insamling via frivilliga bidrag, eller 
av styrelse eller årsmötet avsatta medel. 
  
Tyresögymnastiken aktiverar personer med olika ekonomisk situation, pojkar och flickor, små barn 
och vuxna, människor från olika familjesituationer. Vi känner ett ansvar för att våra medlemmar ska 
kunna bedriva sin idrott och att så gott det går hjälpa medlemmar som kan behöva ekonomiskt stöd. 
Därför har vi inrättat Tyresögymnastikens medlemsfond.  

Vilka är berättigade att söka 
● Medlemmar i Tyresögymnastiken 
● Myndig medlem eller målsman  

Så här söker du medel ur fonden 
Ansökan sker digitalt via hemsidan i formulär  https://www.tyresogymnastiken.se/sida/?ID=304048      
Detta behöver vara med i din ansökan: 

● Kortfattat motivera varför medlem är i behov av ekonomiskt stöd  
● Beskriv vad de ansökta medlen ska användas till och när 
● Sökt belopp 
● Kontaktuppgifter 

  
Tänk på att ansöka om medel i fonden cirka en månad innan er tänkta aktivitet. Beslut om utdelning 
tas av styrelsen.  

Det här kan du söka medel till 
Vi kommer att sträva efter att fonden ska hjälpa så många som möjligt av våra medlemmar. I första 
hand prioriterar vi familjer med barn och ungdomar som har det tufft ekonomiskt. 
 
Ni kan söka medel till: 

● Del av eller hel träningsavgift  
● Del av eller hel lägerkostnad 
● Del av eller hel kostnad för träningsmatrial  

Principer för fördelning av medel i fonden  
1. Del av terminsavgift 
2. Del av utrustning 
3. Del av läger/tävlingskostnad 

 
De medlemmar som inte tidigare fått bidrag går före de som under de senaste 2 åren fått bidrag 
 
Motiveringen och beskrivning av situation är det bedömningsunderlag som styrelsen använder sig av i 
sin bedömning  Ledare i den sökandes lag kan komma att kontaktas innan beslut meddelas. Beslut 
meddelas, om särskilda skäl ej föreligger, inom en månad. 
 
Vi har som princip att inte tömma fonden då vi önskar kunna dela ut bidrag löpande under terminen. 
Stödets storlek avgörs av styrelsen. Medlemsfonden har begränsade ekonomiska medel att tillgå.  
Om medlemsfonden inte används under två år ges halva beloppet till inköp av redskap eller utbildning. 
 
	  



	

	 	 	
	 	

Så här bidrar du till fonden 
Om du vill bidra till fonden kan medel sättas in på BG 5714-0816 eller Swishas till 123 272 35 83, 
märk insättningen ”Medlemsfonden”. 


