LOK-stöd 2019 - 2020
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Inledning

Det statliga lokala aktivitetsstödet (LOK) är en betydelsefull intäktskälla för klubben.
LOK-stöd ges för ledare och alla spelare som under 2019 fyller lägst 7 år och högst 25 år. Det
innebär att spelare i alla ungdomslag, juniorlag och A-lag samt Hockeyskolan omfattas.
För att klubben inte ska gå miste om, eller riskera att behöva återbetala ett felaktigt utbetalt stöd, är
det viktigt att säkerställa en fullständig och korrekt närvaroregistering vid samtliga stödberättigade
aktiviteter under hela året.
Det är lagledarens eller, om sådan saknas, huvudtränarens uppgift att se till att registrering sker på
ett korrekt sätt i respektive lag. Eftersom ”LOK” är standardinställning på lagsidan på laget.se så
måste den ”avbockas” manuellt för aktiviteter som inte är stödberättigade.
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Alla ledare och spelare måste vara medlemmar i Wings

Det är bara ledare och spelare som är medlemmar i Wings som är berättigade till stöd och som får
registreras för LOK-stöd. Undantag gäller för spelare som provtränar (try-out). De ska registreras
men behöver inte vara medlem i Wings under en begränsad provträningsperiod.
Lagledaren/huvudtränaren måste informera kansliet om nya ledare i laget och genast registrera dem
på laget.se med samtliga uppgifter. Det gäller även under försäsong.
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Vilka lagaktiviteter ska registreras?

Alla idrottsliga lagaktiviteter (med minst 3 spelare) som pågår i minst 60 minuter, leds av minst en
ledare och som innehåller en gemensam samling och avslutning.
Detta innebär i praktiken att närvaro ska registreras vid ispass, fysträning, try-out, tränings- och
seriematcher under hela året.
Teoripass, team-building, föräldramöte och sponsoraktivitet är exempel på aktiviteter som inte är
berättigad till LOK-stöd.
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Hur ska närvaro registreras?

Närvaro vid lagaktiviteter ska registreras löpande under hela året.
Samtliga stödberättigade lagaktiviteter under perioden 1 januari – 30 juni ska vara registrerade
senast 1 juli 2019. Ansökan ska skickas in senast den 25 augusti 2019.
Samtliga stödberättigade lagaktiviteter under perioden 1 juli – 31 december ska vara registrerade
senast 1 januari 2020. Ansökan ska skickas in senast den 25 februari 2020.
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Ersättningen

LOK-stöd utgår i form av ledarstöd och deltagarstöd.
•

21 kr för en ledare per tillfälle. Om aktiviteten leds av två eller flera ledare får föreningen
ytterligare 5 kr per tillfälle. Det är alltså bra att vara minst två ledare per tillfälle.

•

7 kr för varje spelare per tillfälle.
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Frågor

Josefin Jakobsson är LOK-stödsansvarig firmatecknare och ser till att ansökan om LOK-stöd ges in
till RF tid.
Här kan du läsa mer om LOK-stödet. http://www.svenskidrott.se/ekonomisktstod/lok-stod/
Kontakta Josefin på kansli@wingshockey.se om du har frågor.
___________________________
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