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Mellan Svenska Seglarförbundet, SSF, 802002-9545, och ________________________ 

org. nr 849400-4743 föreningsnummer enligt RF 13506 nedan kallad bidragstagaren har 

träffats följande 

 

REDSKAPSAVTAL 

Bakgrund 

Svenska Seglarförbundet (SSF) kan genom samarbete med Riksidrottsförbundet (RF) och 

projektet Idrottsmedel erbjuda hjälp vid finansiering av redskap (jolle/kölbåt/bräda). Syftet är 

att förbättra tillgängligheten av båtar och andra redskap i förbundets klubbar som arrangerar 

verksamhet för målgruppen 13-20år. Finansieringsstödet kan maximalt uppgå till 50 % av 

redskapets inköpspris. 

 

Klubben ansöker om bidrag för redskap. Därefter beslutar SSF och meddelar klubben om 

aktuellt bidrag för redskaps köp. Efter undertecknande av detta avtal samt uppvisande av 

faktura/kvitto på inköpta redskap utbetalas erhållet bidrag av RF till bidragstagaren. 

 

Detta avtal reglerar villkoren för det från RF till bidragstagaren utbetalade bidraget. 

 

§ 1  

Efter redovisad fakturakopia för inköp av X st. redskap av typ ______ med 

segelnummer/skrovnummer         

med segelnummer/skrovnummer        

erhåller bidragstagen SEK   _______ vilket motsvarar maximalt 50 % av redskapets värde. 

 

§ 2  

Bidraget skall utnyttjas för ansökt och beviljad verksamhet inom SSF:s och Idrottsmedlens 

intentioner. Bidragstagaren skall årligen och t.o.m. 2026 (år 4 efter erhållit bidrag) på angiven 

blankett redovisa sina bidragsgrundande aktiviteter (LOK) till RF via IdrottOnline. Efter 

första säsongen ska även återrapport göras i IdrottOnline.   

 

§ 3  

Om verksamheten inte genomförs i enlighet med beviljad ansökan och/eller inte redovisas i 

enlighet med § 2, skall bidraget återgå enligt följande: 

 

a) Med 100% år 1, 75% år 2, 50% år 3 och 25% år 4. SSF förbinder sig att avsätta 

återbetalade medel i för ändamålet inrättad redskapsfond. 

 

b) Aktuellt redskap tillfaller annat förbundssällskap mot inlösen av klubbens insats med 

100 % år 1, 75 % år 2, 50 % år 3 och 25 % år 4. 
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§ 4  

Redskap för vilka medel erhållits enligt § 1 får inte säljas före utgången av 2026 (år 4 efter 

erhållit bidrag). 

I det fall bidragstagaren av ekonomiska skäl finner sig tvungen att försälja redskap för vilka 

medel erhållits enligt § 1 skall bidraget alternativt redskapet återgå på följande sätt: 

 

a) Med 100% år 1, 75% år 2, 50% år 3 och 25% år 4. SSF förbinder sig att avsätta 

återbetalade medel i för ändamålet inrättad redskapsfond. 

 

b) Aktuellt redskap tillfaller annat förbundssällskap mot inlösen av klubbens insats med 

100% år 1, 75% år 2, 50% år 3 och 25% år 4. 

 

§ 5 

Redskap för vilken bidrag utbetalats enligt § 1 får inte utan SSF:s godkännade pantsättas eller 

belånas för annan skuld än redskapet. 

 

§ 6 

Bidragstagaren får inte utan SSF:s skriftliga godkännande sätta annan i sitt ställe. 

 

§ 7 

Bidragstagaren förbinder sig att försäkra redskapet/en t.o.m. år 2026 (år 4 efter erhållit 

bidrag). 

 

§ 8 

Under pågående avtalsperiod äger SSF rätt att låna aktuell(a) redskap enligt detta avtal under 

max 7 dagar pr år för av SSF arrangerade eller rekommenderade aktiviteter som exempelvis 

Junior Cup, USM, utbildningar, prova på aktiviteter eller motsvarande. 

 

§ 9 

Efter 2026 (år 4 efter erhållit bidrag) upphör bidragstagarens skyldigheter enligt detta avtal. 

 

§ 10 

Genom undertecknandet av detta avtal kvitterar bidragstagaren mottagandet av det beviljade 

beloppet. 

Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna har tagit var sitt. 

 

 

____________ den   Ort/datum   

 

Svenska Seglarförbundet  Bidragstagare: 

 

         

 

___________________________________  __________________________________ 

 

Bilagor 

1. Fakturakopia alt. Kvittokopia på inköpt(a) redskap.  

2. Beslutskopia avseende beslut av bidrag (ex protokoll från styrelsemöte) 


