Ansökan Projektstöd – Domarutbildning
Säsongen 2020-2021 kan föreningar ansöka om projektstöd
för arrangerande av domarutbildningar i egen regi.
Utbildningarna som är berättigade projektstöd är Steg 1 och
Steg 2. I texten nedan förklaras hur ni blir berättigade att ta
del av projektpengarna samt hur ni går tillväga för att
arrangera Steg 1- och Steg 2-utbildningar i er förening.

Arrangerande av domarutbildning Steg 1 och Steg 2
För att arrangera domarutbildning Steg 1 och Steg 2 i sin förening behöver ni ta kontakt med
Domar- och Funktionärsansvarig, Calle Andersson på Stockholms Handbollförbund. Domaroch Funktionärsansvarig kommer tillsammans med kontaktpersonen i föreningen fram till ett
datum då utbildningen kan arrangeras. Stockholm Handbollförbund bistår föreningarna med
instruktör om föreningen inte har en utbildad Föreningsinstruktör. Föreningar som har en
utbildad Föreningsinstruktör får välja om de vill att Stockholms Handbollförbunds ska bistå med
instruktör eller om den utbildade Föreningsinstruktören i föreningen ska hålla i utbildningen.
Utöver detta behöver föreningen boka en lokal där utbildningen/utbildningarna kan arrangeras.
Lokalen måste ha tillgång till projektor/stor TV-skärm samt internetuppkoppling. Föreningen ska
även anmäla de personer som är tänkta att genomföra utbildningen i IdrottOnline
(Utbildningsmodulen). Domar- och Funktionärsansvarig kommer att skicka ut anmälningslänkar
till kontaktpersonen i den arrangerande föreningen när datumet för utbildningen absolut.

Ansökan om projektmedel
Svenska Handbollförbundet har öronmärkt 600 000 kr för föreningarna att ansöka om vid
arrangerande av domarutbildning Steg 1 och Steg 2. Dessa pengar ska fördelas mellan föreningar
över hela landet. Principen först till kvarn tillämpas till att pengarna har tagit slut. Varje förening
är berättigad 800/deltagare (max 8000kr/utbildning). Föreningen kan erhålla nytt
utbildningsbidrag först när förgående utbildning är slutrapporterad i Utbildningsmodulen.
För att vara berättigad projektmedel ska utbildningarna ni önskar hålla i er förening vara
registrerade i IdrottOnline senast 2020-10-15 och slutrapporterade i IdrottOnline senast 2020-1115. I samband med att föreningen bokar in utbildningen tillsammans med Domar- och
Funktionärsansvarig på Stockholms Handbollförbund registreras utbildningen av Domar- och
Funktionärsansvarig i IdrottOnline. När utbildningen är registrerad kommer anmälningslänkarna
att skickas ut till föreningen som anmäler vilka personer som ska genomföra utbildningen.
Anmälan sker direkt via anmälningslänken.
Efter att utbildningen är genomförd ska instruktören eller föreningen rapportera till Domar- och
Funktionärsansvarig vilka av de anmälda deltagarna som närvarade under utbildningen. När
instruktören/föreningen har meddelat detta kommer Domar- och Funktionärsansvarig att
godkänna de deltagare som närvarade och slutrapportera utbildningen i IdrottOnline.
Med hänvisning till detta vill jag be er föreningar kontakta mig snarast möjligt samt ange vilken
eller vilka utbildningar ni önskar att arrangera i er förening. Jag är ledsen för att denna
information kommer ut sent men kommunikationen från Svenska Handbollförbundet har tyvärr
varit fragmentarisk.

