
 

För ungdomsklubbar: att ansöka till SDUF:s fond 

Gum Anders verksamhetsfond 
 

 

Ändamål 
Ungdomsklubben kan ansöka om bidrag till sin verksamhet hos SDUF via SDUF:s 

fond Gum Anders verksamhetsfond. Fonden ska uppmuntra och bidra till att 

ungdomsklubben kan erbjuda en både bredare och bättre verksamhet till sina 

medlemmar.  

 

SDUF vill också uppmuntra döva ungdomars deltagande i det årliga 

evenemanget Dövas Dag som arrangeras tredje helgen i september på olika 

orter i hela Sverige. Många ungdomsklubbar saknar tillräcklig med ekonomiska 

resurser för att bekosta resa och logi för sina medlemmar. Denna fond har 

därför också syftet att ge ekonomiskt stöd till ungdomsklubbarna för att de ska 

kunna anordna resor till Dövas Dag för sina medlemmar.  

 

 

Kriterier 
Ungdomsklubben ska vara ansluten till SDUF. Ungdomsklubben ska ha inlämnat 

sin verksamhetsberättelse och ungdomsklubbsförteckning för förgående året 

till SDUF.  

 

Exempel: om man ansöker före 31 oktober år 2019, för verksamhet år 2020, så 

ska man ha lämnat in verksamhetsberättelse för 2018 och ungdomsklubbs-

förteckning för 2018. 

  

 

Ansökan 
Ungdomsklubbens ansökan ska innehålla en exakt specifikation av vad 

bidraget ska användas till och i vilket syfte. Ansökan ska vara inne senast 31 

oktober för nästkommande års verksamhet (tillsammans med ev. redovisning 

för föregående bidragsperiod, se mer information längre nedan).  

 

Skicka ansökan till kansli@sduf.se  

 

 

Utdelning 
Fondens totala pott ligger på ungefär 100 000 kronor per år. Utdelningarnas 

storlek per ungdomsklubb beror på ungdomsklubbarnas ansökningar och 

kostnader. Utdelningen sker i januari.  
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Redovisning 
Senast 31 oktober ska en redovisning av den hittills genomförda verksamheten 

(gärna med bilder) och en ekonomisk redovisning skickas till SDUF via e-mail. 

Det är ett av kriterierna för att få ansöka för nästa års verksamhet.  

 

Om en viss aktivitet som ungdomsklubben har sökt om bidrag till, blev inställt 

eller ändrat – så berätta hur det löstes. Använde ungdomsklubben pengarna 

till en annan aktivitet istället, i så fall vilken och hur? 

  

Eller om ungdomsklubben har aktiviteter kvar att genomföra under november-

december, skicka med en enkel budget och hur aktiviteterna kommer se ut. 

Skicka sen kompletteringsredovisning för dem, så fort dessa är genomförda.  

 

Blev bidraget inte använt, så ska dessa betalas åter snarast möjligt efter 31 

oktober samma år bidraget gäller. Återbetalningen görs i samråd med SDUF:s 

kansli. Man kan göra en ny ansökan för nästa års verksamhet. 

 

 

Frågor? 
Kontakta SDUF:s kansli – de hjälper till! E-mail: kansli@sduf.se , där videosamtal 

också kan bokas.  
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