Svensk författningssamling
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Förordning
om statsbidrag till idrottsverksamhet;

Utkom från trycket
den 17 december 1999

utfärdad den 9 december 1999.
Regeringen föreskriver följande.

Tillämpningsområde
1 § Denna förordning innehåller föreskrifter om sådant statsbidrag till
idrottsverksamhet som avses i lagen (1995:361) om överlämnande av förvaltningsuppgifter till Sveriges Riksidrottsförbund.

Definitioner
2 § Med idrottsverksamhet avses i denna förordning prestationsinriktad
tävlingsidrott samt hälsoinriktad bredd- och motionsidrott i vilken ingår ett
centralt moment av fysisk aktivitet.
3 § Med barn och ungdomar avses i denna förordning personer mellan
7 och 25 år.

Syftet med statsbidraget
4 § Statsbidraget skall stödja verksamhet som
1. bidrar till att utveckla barns och ungdomars intresse och benägenhet för
motion och idrott samt deras möjligheter att utöva inflytande över och ta ansvar för sitt idrottande,
2. gör det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion,
3. syftar till att ge kvinnor och män lika förutsättningar att delta i idrottsverksamhet,
4. främjar integration och god etik, och
5. bidrar till att väcka ett livslångt intresse för motion och därmed främjar
en god hälsa hos alla människor.

Förutsättningar för statsbidrag
5 § I enlighet med de syften som anges i 4 § kan statsbidrag lämnas enligt
denna förordning för att
1. utveckla barns och ungdomars samt funktionshindrades intresse för
idrott samt deras möjligheter att få allsidig träning efter vars och ens fysiska
och psykiska förutsättningar,
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2. utveckla kvalitén i idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet samt
i idrottsverksamhet i övrigt så att verksamheten främjar en god etik, ökat
deltagande, ideellt engagemang, jämställdhet och integration,
3. möjliggöra förberedelser inför och deltagande i internationell tävlingsverksamhet, eller
4. skapa bättre möjligheter för elitsatsande ungdomar att kombinera sin
idrottsutövning med utbildning vid riksrekryterande idrottsgymnasier.
6 § Statsbidrag kan beviljas
1. specialidrottsförbund som är medlemmar i Sveriges Riksidrottsförbund
för verksamhet enligt 5 § 2–3,
2. lokala idrottsföreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund för verksamhet enligt 5 § 1–2,
3. Sveriges Olympiska Kommitté för verksamhet enligt 5 § 3, och
4. kommuner för verksamhet enligt 5 § 4.

Beslut om statsbidrag
7 § Frågor om statsbidrag enligt denna förordning prövas av Sveriges
Riksidrottsförbund.
Ansökan om statsbidrag skall göras skriftligen och komma in till Sveriges
Riksidrottsförbund senast den dag Riksidrottsförbundet bestämmer.

Redovisning
8 § En förening eller annan som har tagit emot bidrag enligt denna förordning skall lämna Sveriges Riksidrottsförbund de redovisningshandlingar,
verksamhetsberättelser och andra uppgifter som Riksidrottsförbundet bestämmer.

Avslag och återbetalning
9 § Sveriges Riksidrottsförbund får besluta att ett beviljat bidrag inte skall
betalas ut, om det kan antas att bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter.
Sveriges Riksidrottsförbund får besluta att ett bidrag skall betalas tillbaka,
1. om det har beviljats på grund av felaktiga uppgifter,
2. om det inte används för det ändamål det beviljats för, eller
3. om mottagaren inte lämnar sådana handlingar och andra uppgifter som
avses i 8 §.

Överklagande
10 § Sveriges Riksidrottsförbunds beslut enligt denna förordning får inte
överklagas.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
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På regeringens vägnar
ULRICA MESSING
Martin Holmgren
(Kulturdepartementet)
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