ÖSTERGÖTLANDS BÅTFÖRBUND
Anslutet till SBU

Riktlinjer för Östergötlands Båtförbunds Barn- och ungdomsstipendium

Östergötlands Båtförbund har i budgeten år 2022 lagt in ett barn - och ungdomsstipendium på
10 000 SEK. Stipendiet kommer att delas ut till någon eller delas av några av förbundets
medlemsklubbar som under året i någon form haft barn- och ungdomsaktiviteter. Förbundet
vill med stipendiet stimulera klubbar att börja eller fortsätta med aktiviteter för våra yngre.
Det är våra barn och ungdomar som är båtlivets framtid.
Stipendiet avser inte bara tävlingsverksamhet på sjön, aktiviteter i stor skala eller många barn
och ungdomar. Aktiviteterna behöver nödvändigtvis inte heller bedrivas på sjön. Det kan vara
en eller flera aktiviteter i t.ex. sjösäkerhet med förebyggande syfte. Vad gör de vuxna av sina
barn under vårrustning eller eventuellt en klubbkappsegling? Har Ni några aktiviteter för
barn- och ungdomar under tiden?
Vi vill att ni ute i klubbarna skriver och berättar om vad ni har eller har haft för barn- och
ungdomsaktiviteter i klubben under år 2022, vilka åldersgrupper inriktar sig aktiviteterna till,
hur många deltagare är det i gruppen eller grupperna, samarbetar ni med andra båtklubbar
eller föreningar, vad är syftet med aktiviteterna. Aktiviteterna kan vara stora eller små.
Aktiviteten ska ha varit genomförd eller pågå under året för att kunna söka stipendiet.
Vi vill helst att stipendiet går till olika klubbar, men alla har möjlighet att söka. Om det
kommer ansökningar från klubbar som tidigare år fått stipendiet men som inte har förnyat sig
i någon aktivitet eller har nya framtidsplaner på barn- och ungdomsaktiviteter så kan
styrelsen besluta att stipendiet inte delas ut. Styrelsen kan också ta beslut på att bara en del av
stipendiet delas ut till någon klubb.
Vilken eller vilka klubbar som får stipendiet i år kommer att meddelas på Förbundsrådet
lördagen den 12 november 2022.
Ansökan skickas till kansli@batforbundet.se och seijan@nattdjuret.se

Vi vill ha in era skrivelser senast söndagen den 16 oktober 2022.

Seija Nyström
Barn- och ungdomsansvarig i Östergötlands Båtförbund

