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Idrottsförvaltningen
e-post: foreningsbidrag.idrott@stockholm.se
Telefon: 08-508 27 700
Fullständiga regler finns att läsa på https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Organisationsnummer

Djurgårdens IF Skolidrottsförening

Kundnummer för bokning
hos idrottsförvaltningen

802528-1000 1350109

c/o

Djurgården Fotboll
Adress
Tegeluddsvägen 9c

Postnummer

Medlem i förbund

Medlemsnummer RF

Svenska Skolidrottsförbundet

11541

5439-0034
Föreningens e-postadress

staffan.holmberg@dif.se

✔ Nej
Ja Hemsida
Registrerad för moms

F-skatt

Betalar och redovisar ni lagstadgade skatter och
avgifter för lön, arvoden och ersättningar?

Ja momsregistreringsnummer
Nej

✔

Ja

Nej

Ja
Nej
Senaste årsmöte datum
✔

Skulder hos Kronofogdemyndigheten (KFM)
✔

Nej

Stockholm

Plus-/Bankgiro i föreningens namn

54291

Har föreningen hemsida?

✔

Postort

Avser

Ja Belopp

2022-03-18

Verksamhet

På vilken plats kommer verksamheten att ske? Ange adress
Datum fr.o.m. – t.o.m.
2022-12-31
2022-01-01
Får/söker föreningen ekonomiskt
stöd från annan stödgivare?
✔

Ja

1500000
Belopp

Gålöstiftelsen+ Fam. Erling Perssons stiftelse

Nej

Är tid bokad i föreningens namn?
✔

Söker belopp

17.00
07.00
Om Ja, från vem?

Om JA, för vilken verksamhet får/söker ni stöd från annan?

Ja

21 skolor i Stockholms stad

Klockslag fr.o.m. – t.o.m.

För verksamhet utanför Stockholms stad samt för centralorganisationen

Om nej, i vilket namn är tiden bokad

Nej

2200000

I de fall vi befinner oss bokningsbara lokaler bokar skolan

Samarbetar med (tex stadsdelsförvaltning xxx, förening xxx, företag xxx)
Kostnadsfri för deltagare
✔

Ja

Verksamheten öppen för alla?

Nej

✔

Ja

Nej

Syftet med stödet

Vad är syftet med verksamheten?

Syftet med verksamheten att är att öka mängden fysisk aktivitet bland barn och unga i Stockholms
stad för att skapa en jämlikare folkhälsa och jämlikare förutsättningar för barn oavsett vart i staden
de bor.
Vilka aktiviteter ska ni utföra (tex fotboll, basket)?
Vi arbetar med samtliga former av fysisk aktivitet, det innebär således allt från lekar, hinderbanor, dans, kampsport, bollsport och friluftsliv. Det är barnens fantasi
som sätter gränserna. Aktiviteterna utförs dels i skolans lokaler i direkt anslutning till skolan under skolveckor men även genom cuper, camper och clinics på
skolloven och då i för ändamålet lämpliga lokaler. Under 2022 ligger bland annat Basket Cup, Seriespel i fotboll, simskola, break dance och taekwondo clinics,
skridskoskola, beachvolleyboll cup, Multisports läger och parkour clinics planerade och mer tillkommer. Vidare genomförs ledarskaputbildningar och
styrelseutbildning för barn och unga under helger där vi samlar barn och unga från olika delar av staden för att gemensamt utbilda i styrelsearbete och ledarskap.

Beskriv hur ni ska utföra verksamheten
Vi samarbetar direkt med skolor genom att teckna avtal med skolans rektor eller annan behörig firmatecknare.
Efter det som placerar vi en heltidsanställd Idrottsledare på skolan vilken arbetar med Skol IF mellan
07.00-09.00 samt 14.00-17.00 varje dag. Tiden 09.00-13.00 arbetar ledaren med att skapa organiserad och
inkluderande fysisk aktivitet på raster i en miljö vilken präglas av trygghet och inkludering.

Hur ska ni uppnå det ni vill med verksamheten?

Vi har arbetat med verksamheten sedan 2020 och vuxit kontinuerligt. Vi
har idag över 7000 medlemmar spridda över Stockholms län. I
Stockholms stad kommer vi under 2022 verka på 21 skolor.
Hur marknadsför ni verksamheten?

Grunden i marknadsföringen är relationsskapande mellan idrottsledare och elev.
Utöver det använder vi ett medlemsregister via svenska lag samt Instagram
konton. VI sätter även upp posters på de skolor där vi verkar.

Transaktion 09222115557469349639

Signerat SH, UG

Ansökan om
särskild insats 2022

(Sida 2 av 3)

Vilken målgrupp vänder ni er till?

Barn och unga i Stockholms stad ålder 7-15 år.
Beräknad totalbudget för verksamheten
Kostnader

Belopp

Löner

15621593

Övriga personalkostnader

305858

Övriga kostnader

1085845

Summa
Intäkter inklusive stöd från andra stödgivare (specificeras)
Stöd från idrottsförvaltningen

17013296

Belopp
1500000

Fakturering skolor

9360000

Gålö stiftelsen

1200000

Familjen Erling Perssons stiftelse

1000000

LOK-stöd RF

1650000

Övriga intäkter

2260000

Summa
Summa totalt

16970000
43296

Specifikation av kostnader som sökt stöd från idrottsnämnden bidrar till att täcka
Kostnader
Löner centralorganisation 5 heltidsanställda

Summa

3207759

3207759

Bifoga
• Årliga handlingar ej äldre än ett år om dessa inte har lämnats in tidigare
Föreningen kan bli återbetalningsskyldig vid inlämnande av felaktiga uppgifter. Komplett ansökan ska ha inkommit till
förvaltningen innan sista ansökningsdag för att ansökan ska behandlas.
Vid underskrift av ansökan intygas att
- uppgifterna är korrekta och sanningsenliga
- föreningens verksamhet är jämställd och demokratisk
- föreningen vidtar åtgärder om dess företrädare agerar odemokratiskt.

Stockholm den

/

2022

___________________________________________________________
Underskrift Ordförande

Ulf Grunander

___________________________________________________________
Namnförtydligande, för- och efternamn

Transaktion 09222115557469349639

0721773999

___________________________________________________________
Telefon dagtid

ul.g@telia.com

___________________________________________________________
E-post

Signerat SH, UG
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Idrottsförvaltningens noteringar
Beslut

Godkänns

☐Ja

Belopp

☐Delvis

Diarienummer

☐Nej

Motivering

Datum

Signering handläggare

Signering beslut

Transaktion 09222115557469349639

Signerat SH, UG
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