PROJEKTOMRÅDEN
VÅREN 2022

Dessa anvisningar innehåller projektinformation och ansökningsförfarande inom följande områden:
• Återstartsstöd våren 2022
• Övrigt projektstöd till bordtennisföreningar

Återstartsstöd våren 2022
Svenska Bordtennisförbundet har av Riksidrottsförbundet (RF) erhållit möjlighet att fördela
ett så kallat Återstartsstöd som stimulans av en återstart efter coronapandemins effekter
Grundläggande information från RF:
”Syftet med stödet är att stimulera en uppstart av SF:s verksamhet efter coronapandemins effekter, vilket innebär att stödet ska säkerställa att SF ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera
och behålla medlemmar. Barn- och ungdomsidrotten är prioriterad
Avsikten med stödet är inte att förstärka tidigare ojämlikheter inom idrotten utan stödet ska
bidra till en jämställd och jämlik idrottsverksamhet.”
Hur ansöker en bordtennisförening?
Ansökan om återstartsstöd sker i Idrottsmedel-applikationen i IdrottOnline.
En bordtennisförening har möjlighet att söka återstartsstöd om:
• föreningen har haft ett väsentligt verksamhetsmässigt tapp som en effekt av pandemin fram till och med höstterminen 2021. Detta kan exempelvis handla om många
barn och ungdomar har slutat eller att föreningen på annat sätt har förlorat delar av
sin verksamhet.
• föreningen har fått pausa sitt utvecklingsarbete inom olika områden som en effekt av
pandemin. Det kan exempelvis handla om ledarutbildning, utvecklingsinsatser för att
bli en modern förening.
• föreningen har gjort ett väsentligt ekonomiskt underskott som en effekt av pandemin. Det kan vara minskade intäkter i form av föreningsavgifter, sponsorintäkter,
arrangemangsintäkter och andra bidrag som inte är covid-19-relaterade.
Syftet med att en bordtennisförening söker detta återstartsstöd ska vara:
• att säkerställa att bordtennisförening ges möjlighet att rekrytera, återrekrytera och
behålla medlemmar. Barn- och ungdomsbordtennis är prioriterad.
• att särskilt bejaka hur en förening kan arbeta mer inkluderande och uppsökande av
nya målgrupper i framtiden.
• att inte förstärka tidigare ojämlikheter inom bordtennisen utan stödet ska bidra till en
jämställd och jämlik idrottsverksamhet. För bordtennisföreningen kan det exempelvis handla om prioriterade insatser för att rekrytera fler tjejer till vår sport.
Vilka belopp kan en bordtennisförening ansöka om?
Ansökan kan göras utifrån tre sökbara belopp; 10 000 kr, 30 000 kr och 60 000 kr.
Beloppen utgör ett tänkbart intervall av små, medelstora och stora föreningar. Fören-		
ing har möjlighet att sätta en prioriterad ordning av två alternativ. SBTF förbehåller sig rätten
att fastställa vilket belopp förening kan få beviljat.

Totalt möjliggörs cirka 80 föreningar att ansöka om återstartsstöd. Den ungefärliga 		
fördelningen av antalet föreningar per är:
10 000 kr
30 000 kr
60 000 kr

45 %
40 %
15 %

Vilka krav sätts på föreningen som ansöker?
• Förening ska i alla lägen kunna styrka verksamhetsmässigt och ekonomiskt tapp
med aktuella underlag. Detta ska på ett tydligt sätt bestyrka det belopp föreningen
söker.
• Senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsplan och årsredovisning ska bifogas.
• Förening ska på ett begripligt och systematiskt sätt beskriva hur projektstödet ska
användas för att uppnå stödets syfte.
• Föreningen ska kunna lämna en projektredogörelse, vilken ska innehålla aktivitetsoch tidsplan. Observera att återstartsstödet ska anses vara viktigt att kunna aktiveras per omgående under vinter/vår 2022. Satsningar som har uppstart längre fram i
tiden är inte aktuella.
• Förening som erhållit andra kompensations- och återstartsstöd ska redovisa dessa.
Hur går ansökningsprocessen till?
• Ansökan öppnar upp den 1 februari. Ansökan görs av förening i avsett idrottsmedelformulär i IdrottOnline och ska redogöras enligt ovanstående krav.
• Ansökan sker löpande under första kvartalet 2022. Observera att ”först till kvarn” gäller, då enbart ett visst antal föreningar kan ansöka.
• Handläggning sker av SBTF löpande. En första ekonomisk avstämning sker 1 mars,
varpå extern kommunikation kommer att ske.
• Vid godkänd ansökan kommer beslutat återstartsstöd att utbetalas per omgående
till förening.
• En redovisning (återrapport) ska lämnas av föreningen till SBTF vid idrottsmedel
senast den 30 juni 2022, om inget annat besked lämnas av SBTF. Om detta inte görs
löper föreningen risk att bli återbetalningsskyldig av hela beviljade beloppet.
Hur mycket stöd satsar SBTF för återstartsstöd till föreningar att ansöka om?
Svenska Bordtennisförbundet har beslutat att 1 850 000 kronor möjliggörs som pott för föreningar att söka återstartsstöd från.

ÖVRIGA PROJEKTOMRÅDEN
I enlighet med RF:s föreskrifter ska Svenska Bordtennisförbundet prioritera följande huvudområden att bevilja stöd inom:
• Inkludering av underrepresenterade grupper.
• Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer.
Detta avsnitt innehåller projektinformation och ansökningsförfarande som gäller för Projektstöd IF med fokus på ÖVRIGA PROJEKTOMRÅDEN under året 2022. Dokumentet gäller i
huvudsak information för föreningar inom Svenska Bordtennisförbundet.”

Utvecklingsmiljö förening
Programmet är avsett för större och organisatoriskt etablerade föreningar som driver en
verksamhet utifrån en bred palett av aktiviteter – med fokus mot sportslig kvalitet, organisatorisk kvalitet samt föreningens kvantitet (storlek).
Programmet ska anses hämta inspiration från tidigare utvecklingsprojekt, exempelvis Medium/Large och Utvecklingsprojekt: Nodsamarbete men sätter ett större fokus på sportslig
hållbarhet i förhållande till enbart kvantitativ utveckling.
Förening som ansöker om program UTVECKLINGSMILJÖ ska vara en etablerad förening
som genom samråd med kommun och andra intressenter kan presentera en hållbar träningsmiljö för en bredd av målgrupper, inklusive elitförberedande ungdomssegmentet. En
tydlig ledstjärna ska vara § 1 i SBTF:s stadgar (https://www.svenskbordtennis.com/globalassets/svenska-bordtennisforbundet/dokument/forbundet/1-stadgar-sbtf.pdf).
Ett urval av områden som förening har eller strävar mot:
Bra grundförutsättningar: En utvecklingsmiljö har sitt hem i en bra pingishall som är fullt
tillgänglig till aktiviteter som gynnar utveckling – från barn till pensionär.
Träning och instruktion finns att tillgå från kompetenta och välutbildade tränare.
Förening ska i övrigt vara stabil sett till ekonomi och organisation.
En stark förening: En utvecklingsmiljö inom svensk bordtennis handlar om en stark föreningsidentitet där medlemmar, ung såväl som gammal trivs och mår bra. Verksamheten
präglas av ett genomgående kvalitetstänk och en stark ambition att bidra till utveckling på
det breda perspektivet.
Regional upptagning: Miljön och föreningens verksamhet är redan , eller kan utvecklas till
att bli en central faktor för regional utveckling – både sportsligt och för bred utveckling. Här
bedrivs bra och genomtänkt träning med bra tränare alternativt stärkande program för rekrytering av spelare.

Partnerskap och samarbete: En utvecklingsmiljö inom SBTF uppsöker en god dialog och
samarbetsform på samtliga nivåer inom svensk bordtennis – samarbetsföreningar, lokalt
pingisdistriktsförbund samt nationellt förbund.
Det finns en öppen och aktiv dialog mellan de olika partnerna.
Tränarkompetens: Miljön ska hantera professionella träningstimmar för spelare som vill
framåt och uppåt . Verksamhet bör, om så inte är fallet idag, eftersträva att kunna erbjuda
schemalagda pass dagtid för ungdomar och seniorspelare i satsning – i viss eller kontinuerlig omfattning. Föreningen ska ha en dokumenterad tydlighet kring sportslig ledning och
utveckling .
Tävlingsaktiv: Föreningen står bakom en aktiv tävlingsmodell där spelare regelbundet deltar
i nationella topptävlingar och mer lokala arrangemang – alltid under utvecklande former –
som ett lag, med tränare på plats. Föreningen har också en tydlig ambition att vara aktiva
som arrangörer av SBTF:s evenemang.
Sportslig ambition: Förening bakom program Utvecklingsmiljö har en tydlig sportslig ambition i att driva egna elitlag i seriespel på dam- och herrsidan.
En aktiv tränings- och tävlingsverksamhet ska vara ett fokus där kontinuerligt deltagande
i SBTF:s sportsliga toppevenemang såsom Sweden Tour, seriespel på elitnivå och övriga
riksevenemang på ungdomssidan finns i föreningens strategi.
Projekt för bred organisatorisk hållbarhet: För att idag vara en relevant aktör behöver varje verksamhet beakta ett modernt sätt att arbeta och visa upp sig. Breda värdegrunds- och
rekryteringsbaserade aktiviteter är en prioriterad del av arbetet. Förening som ansöker om
program Utvecklingsmiljö ska bland annat vara aktiva i aktuella PING PONG POWER-projekt,
se separat avsnitt.
Andra generella krav för att kunna ansöka om program Utvecklingsmiljö är:
• Förening åtar sig att lämna fullständiga uppgifter enligt begäran från SBTF; såsom
verksamhetsplaner, budgetar, resultatrapporter, årsmötesprotokoll, styrelsebeslut
• Förening ska kunna uppvisa att både sportslig utveckling och kvalitativ breddutveckling är en strategi för föreningens långsiktiga arbete.
• Sportsliga ungdomssatsningar (elit) inom projektet ska genomsyras av att så många
som möjligt får ta del av programmet. Kortsiktig selektering av några få ska inte förekomma.
• Förening som deltar i program Utvecklingsmiljö förbinder sig att ansöka om PING
PONG POWER-projekt.
Generellt syfte med stödet
Att ge etablerad förening kortsiktig möjlighet att ytterligare kunna stärka sitt föreningsarbete,
för att på så sätt sträva till att vara en långsiktig och stark verksamhet för sportslig utveckling och breddutveckling.

Stödet bidrar också till en utökad organisatorisk dialog med SBTF, där SBTF medverkar och
har möjlighet till att stödja förening i sitt långsiktiga arbete.
Hur mycket kan förening ansöka om?
Förening kan under 2022 ansöka om 80 000 kronor.
Maximalt åtta föreningar kan beviljas stöd, varför en urvalsprocess kommer att göras.
SBTF äger rätt att fördela beviljat stöd efter definierade parametrar.
SBTF kommer i processen att vara representerat av sportslig ledning samt barn-, ungdomsoch breddansvarig.
Hur ansöker förening?
Förening ansöker i Idrottsmedelapplikationen, där erforderliga dokument och redogörelser
enligt ovan beskrivning lämnas in.
Därefter påbörjas en dialog med SBTF innan beslut kan tas.
Beviljat stöd utbetalas enligt överenskommelse.

Utbildningssubvention
Bordtennistränare bas: Gå fem – betala för en!
Nu ger SBTF möjligheten till föreningar att låta sina ledare, föräldrar och andra intresserade
att genomgå SBTF:s nya utbildning Bordtennistränare bas till ett mycket subventionerat pris.
Förening som anmäler fem personer till att genomgå utbildningen Bordtennistränare bas har
möjlighet att få tillbaka kursavgiften för fyra. Värdet uppgår till 2 000 kronor!
Hur går ansökan till?
Förening anmäler (minst) fem personer till Bordtennistränare bas.
I samband med genomförande av utbildning ansöker förening om projektstöd från SBTF i
idrottsmedelapplikationen i avsett formulär.
Efter att fem personer genomgått utbildningen och blivit godkända av SBTF kan subvention
betalas ut av SBTF.
Hur många kan ansöka om subventionen?
SBTF har avsatt 50 subventionspaket under år 2022 för ett värde av 100 000 kronor.
I första hand gäller ett paket per förening. Om förening önskar utbilda fler, kontakta oss för
särskild dialog.

Bordtennistränare klubb
SBTF har i januari 2022 lanserat utbildningen Bordtennistränare klubb, https://www.svenskbordtennis.com/Nyheter/Aktuellt/lanseringavbordtennistranareklubb/.
SBTF kommer under 2022 att ge föreningar möjligheten att söka subvention för deltagare
som genomgår utbildningen.
Hur går ansökan till?
För förening som,
• Anmäler 1 deltagare till en kurs kan få tillbaka 1 000 kronor av kursavgiften
• Anmäler 2 eller fler deltagare till en kurs kan få tillbaka 70 % av totala kursavgiften
I samband med genomförande av utbildning ansöker förening om projektstöd från SBTF i
idrottsmedelapplikationen i avsett formulär.
Efter att deltagare genomgått utbildningen och blivit godkända av SBTF kan subvention betalas ut av SBTF.

Lägerverksamhet
Samträning och lägerverksamhet är och förblir en viktig faktor för sportslig utveckling och
främjande av gemenskap inom bordtennisen. Under 2022 kommer Svenska Bordtennisförbundet att presentera en uppdaterad modell för svensk bordtennis lägerstruktur, vilken kommer att bana väg för ny organisatorisk och ekonomisk planering.
Under tiden möjliggörs en mindre pott om 150 000 kronor för föreningar att ansöka om.
Ansökan från förening ska syfta till att subventionera lokala och regionala lägeraktiviteter
med fokus på bredd.
Hur går ansökan till?
Förening har möjlighet att ansöka om stöd till preciserade läger- och samträningsaktiviteter
med genomförande vårtermin 2022 (senast 30 juni 2022).
Förening kan söka stöd om maximalt 15 000 kronor från SBTF för detta ändamål.
Ansökan ska innehålla projektplan avseende verksamhet och aktivitetsbudget, därtill ska
uppgifter om syfte, mål och uppföljning redovisas tydligt.
Förening som blir beviljad stöd får stödet utbetalt enligt:
• 50% vid projektets beviljande
• 50 % vid projektets godkända återrapport

ANSÖKNINGSTILLFÄLLEN
1 februari 2022 – 30 oktober 2022
Under denna period görs avstämningar av inkomna projektansökningar månadsvis 		
per den sista i varje månad. Projektansökningar avser i huvudsak aktiviteter från an-		
sökningsdatum och fram till och med 31 december 2022. Ambitionen är att beslut 		
kring ansökta projekt ska kunna lämnas senast 14 dagar efter avstämningsdatum.
Ansökningsförfarande
• Svenska Bordtennisförbundet behandlar enbart ansökningar inskickade via modulen
“idrottsmedel” på föreningens IdrottOnline-sida, om inte annat sägs. För att föreningen ska kunna skicka in ansökan krävs att föreningen måste registrera ordförande,
kassör (för huvudstyrelsen) eller ”Idrottsmedel firmatecknare”. Anvisningar för hur ni
startar upp er Idrottonline-sida finner ni på www.idrottonline.se.
• Notera att det endast är ordförande/kassör/idrottsmedel firmatecknare som kan
skicka in ansökan och återrapport.
• Ansökningar inkomna under perioden 20 juni – 30 november kommer att behandlas
per det sista datumet i varje månad.
• Medel kommer inte att beviljas för utlandsprojekt.
Bedömningskriterier allmänt
Vid bedömning av ansökningar prioriteras satsningar som bidrar till föreningens tillväxt och
utveckling. Dessutom är det viktigt att satsningen är förankrad i föreningen, dvs hos styrelse
och helst i föreningens verksamhetsidé/plan. Den satsning som föreningen söker medel för
ska vara realistisk att genomföra och vara realistiskt budgeterad.
Föreningar som beviljas medel är skyldiga att:
• Redovisning av budget ska ske uppdelat i kostnader för arvoden, reseersättning,
utbildning, kost, logi, lokalhyra och materiel och eventuellt annat.
• Använda medlen till verksamhet i enlighet med intentionerna i satsningen
• Redovisa verksamheten till Svenska Bordtennisförbundet via återrapporteringsverktyget i idrottslyftsmodulen i IdrottOnline.
• Medverka vid extern utvärdering. Stickprov kommer att genomföras.
• Vid förfrågan från SBTF ta fram text och bilder från sina satsningar för ev. publicering
i någon av SBTF:s kanaler.
• Enbart föreningar som beviljats LOK-stöd kan söka projektstöd via Svenska Bordtennisförbundet.
Återrapportering för Projektstöd IF 2022 kommer att finnas tillgängligt på föreningens
Idrottsmedel-applikation i IdrottOnline.
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