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Kompensationsstöd kvartal 4

• Ansökan avser evenemang och 

verksamhet för 1 oktober - 31 december.

• Går att söka för uteblivna intäkter och 

merkostnader avseende evenemang och 

ordinarie verksamhet.

• Ansökan görs i IdrottOnline mellan 15 januari 

och 26 januari kl. 12.00



Villkor för stöd

• Ideell förening som är medlem i någon av 

RF:s 72 medlemsförbund

• En ekonomisk förlust överstigande 

10 000 kr efter att andra bidrag och eventuella 

kostnader räknats bort

• Förlusten måste kopplas till de restriktioner 

och rekommendationer som 

myndighet/regering utfärdat kopplat till Covid-

19



Vad är stödberättigat?

• Evenemang som ställts in, reducerats eller 

skjutits upp och åsamkat föreningen 

ekonomisk skada..

• Verksamhet som på grund av restriktionerna 

drabbats och åsamkat föreningen ekonomisk 

skada. 

ꟷEx. förlorade kioskintäkter då lokalen varit 

stängd

ꟷEx. förlorade träningsintäkter då alternativ 

träning ej kunnat erbjudas



Vad är inte berättigat?
• Verksamhet som ingår i normal verksamhet 

och inte genererar överskott till gagn för 

annan verksamhet

ꟷEx. kostnader för resor till uteblivna tävlingar

ꟷEx. kostnader för att åka på träningsläger

• Uteblivna intäkter från sponsor- och 

mediaavtal

ꟷEx. Reklam i träningslokalen

ꟷEx. Sponsorer till kampsporttävlingar

• Bidrag från kommun/region/stat –

ꟷEx. LOK-stöd -> kompenseras särskilt

• Merkostnader för lön och arvoden

ꟷEx. Arvoden/lön för att städa träningslokalen i 

syfte att minska smittspridningen



Minskade intäkter för tränings-
och medlemsavgifter

Regelverket för stödet: ”För att vara stödberättigad ska IF haft 

ett intäktsbortfall eller drabbats av direkt ökade kostnader 

p.g.a. coronaviruset och de restriktioner och 

rekommendationer som myndigheterna utfärdat och/eller de 

beslut som regeringen fattat om förbud.”

Detta innebär att intäktsbortfallet ska vara direkt kopplat till de 

restriktioner och rekommendationer som myndigheter/regering 

utfärdat. Föreningen ska ha tagit ett aktivt beslut att 

reducera/ställa in verksamheten utifrån detta. Om föreningen 

haft igång verksamheten som vanligt, men deltagare helt 

enkelt valt att inte komma på grund av oro, så kan 

intäktsbortfallet inte kompenseras.



Minskade intäkter för tränings-
och medlemsavgifter

Exempel, intäktsbortfall som kan kompenseras:

• Föreningen X gjorde en riskbedömning utifrån gällande 

restriktioner och kom fram till att träningsgruppen Y kan 

fortsätta hålla igång, förutsatt att vissa försiktighetsåtgärder 

vidtogs, bland annat att antal deltagare halverades för att 

tillräckligt avstånd ska kunna hållas. Av denna anledning 

halverades träningsavgiften för aktuell period och 

föreningens träningsintäkter minskade.

• Föreningen Z bedömde att träningsverksamheten inte 

kunde hållas igång på ett smittsäkert sätt, och beslutade 

därför att ställa in. Föreningens träningsintäkter minskade.



Minskade intäkter för tränings-
och medlemsavgifter

Exempel, intäktsbortfall som inte kan kompenseras:

• Antalet personer som anmälde sig till föreningen X 

träningskurs var färre än vad föreningen hade räknat med. 

Föreningen tror att detta beror på att folk av corona-oro var 

tveksamma till att vara med. Föreningens intäkter från 

anmälningsavgifterna minskade.



Ansökan
• Sker i inloggat läge i IdrottOnline 

(Idrottsmedel)

• Krävs rätt roll i IdrottOnline för att kunna 

skicka in ansökan

• Krav på att verifiera att föreningen drabbats 

av restriktionerna

• Krav på att verifiera intäkter och kostnader via 

underlag från bokföring

• Krav på årsredovisning och 

verksamhetsberättelse för verksamhetsåret 

2019 eller 2018/2019.



Ansökningsformulär











Resultatrapport





Jämför vår resultatrapport mellan 2019 och 2020 (konto 3015 

träningsavgifter)



Resultatrapport











Var kan det bli fel?

• Budgeterade och faktiska intäkter/kostnader

• Fylla i samma sak i del 1 och del 2

• Missat att skicka med bifogade filer

ꟷ Att tävling/träning ställts in

ꟷ Resultatrapporter som visar på ekonomiska 

minskningar mellan 2019 och 2020.  

• Föreningen svarar inte på komplettering



Uträkning av stöd – exempel

Delar i ansökan Ekonomi

Del 1 – tävlingar

Minskade intäkter 10 000

Minskade kostnader 2 000

Summa 8 000

Del 2 – ordinarie verksamhet

Minskade intäkter 20 000

Del 3 – stöd från organisation

Permitteringsstöd 10 000

+ 8 000

+ 20 000

– 10 000

= 18 000

Ekonomisk 

förlust 

= 18 000

Omsättning

= 200 000

Kompensationsstöd

= 6 000

LOK-stöd 

(2018/2019)

= JA



Stöd och support

• Frågor och svar på rf.se 

stöd för att förstå regelverk och riktlinjer

• kompensation@rfsisu.se

stöd för ”knepiga frågor/tolkningar”

• https://support.idrottonline.se/support/home –

08-699 61 50

support för IdrottOnline

mailto:kompensation@rfsisu.se
https://support.idrottonline.se/support/home

