
IPMS Sverige regelverk för bidrag till lokala aktiviteter/arrangemang 

I paragraf två av föreningens stadgar står det att syftet är att ”stödja och uppmuntra plastmodellhobbyn 

i alla dess former”. Vidare står det ”stödja sina lokalavdelningar och enskilda medlemmar som önskar 

genomföra arrangemang i enlighet med IPMS Sveriges syfte”. 

IPMS Sverige som en nationell förening, med en liten styrelse, har ingen kapacitet att initiera och 

genomföra aktiviteter ute i landet. Att genomföra föreningens syfte bygger på att lokala föreningar, 

nätverk, grupper och enskilda, tar initiativ till och genomför arrangemang. IPMS Sverige kan bidra med 

kontakter för stöd och ekonomisk support. 

Föreningen har över åren bidragit med finansiellt stöd till ett stort antal lokala aktiviteter (se hemsidan). 

Möjligheten att ansöka om bidrag och regelverket kring detta har inte varit känd hos alla medlemmar i 

föreningen och styrelsen har sett ett behov att marknadsföra möjligheten och klargöra regelverket kring 

ekonomiska bidrag: 

 Bidrag till en aktivitet/arrangemang kan sökas av lokalförening, nätverk, grupp eller enskilda 

IPMS Sverige medlemmar. Det finns inga krav att det ska vara en förening med org.nr. 

 Det finns ingen strikt definition på vilken typ av aktivitet/arrangemang som uppfyller 

föreningens syfte  att stödja och uppmuntra plastmodellhobbyn. Styrelsen fattar beslut om 

bidrag och kommer att föra dialog om den skulle uppfatta tveksamhet kring uppfyllande av 

syfte. 

 Bidrag innebär just att det är ett bidrag till kostnaden för aktiviteten/arrangemanget och tanken 

med detta är att eventuell deltagaravgift kan hållas låg så att speciellt ungdomar inte ska 

avhållas från att delta. 

 Om ansökningar om bidrag pekar på att budgetramen inte räcker till, kommer styrelsen att 

prioritera bidrag till aktiviteter/arrangemang som har en inriktning att intressera juniorer för 

hobbyn. 

Ansökan, redovisning av bidrag och rapport: 

 Styrelsen ansvarar för föreningens ekonomi och lägger budgetförslag till årsmötet. Därför är det 

önskvärt att den/de som avser att söka större bidrag om möjligt gör en enkel preliminär 

anmälan om kommande ansökan med trolig summa. Görs på enklast möjliga sätt minst tre 

veckor före årsmötet. Vi d behov kan styrelsen fatta beslut om att revidera budget under året. 

 Ansökan om bidrag skickas till någon i styrelsen https://www.ipmssverige.org/var-styrelse/ 

och ska innehålla kortfattad enkel beskrivning av aktivitet/arrangemang och förslag till budget 

med planerade kostnader och intäkter. 

 Vid behov sker en dialog om ansökan och sen fattar styrelsen beslut om bidrag som 

dokumenteras i styrelseprotokoll. 

 Kostnader för aktivitet/arrangemang som är betalda redovisas i en uppställning med bifogade 

kopior på kvitton. Summan på bifogade kvitton ska vara lika eller överstiga beslutat bidrag. 

https://www.ipmssverige.org/vad-vi-gor/sponsrade-lokala-aktiviteter/
https://www.ipmssverige.org/var-styrelse/


 Skulle det visa sig att ekonomiska utfallet för aktivitet/arrangemang avviker från budget så tar 

styrelsen upp en dialog om hur det ska hanteras och kan fatta nytt beslut om bidrag. 

 Kontakta Ordförande/Medlemsservice om du vill skicka en faktura att betalas direkt av IPMS 

Sverige . 

 Efter genomförd aktivitet/arrangemang ska kort referat skickas till föreningens sekreterare för 

publicering på hemsidan. Helst med bilder. 
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