Riktlinjer för ansökan till Aktivistfonden 2016
Afrikagruppernas medlemmar och lokalgrupper ordnar varje år många utåtriktade evenemang,
aktioner och kampanjer. Aktivistfonden finns till för att stödja medlemmars engagemang och ge
möjlighet till att täcka kostnader i samband med aktiviteter. Riktlinjerna har beslutats av kansliet
och styrelsens aktivistgrupp. Syftet är att stimulera aktivism på lokal nivå och att förbättra
planering och rutiner för handläggningen av fonden.

Vem kan söka?
Lokalgrupper, stödgrupper, medlemsorganisationer och enskilda medlemmar är välkomna att
söka.

När kan en söka?
I år har vi infört tre ansökningsdatum då ansökan senast ska vara medlemsansvarig tillhanda:
14 februari, 24 april och 2 oktober.
Fondens storlek bestäms när årets budgets görs. Beroende på antal ansökningar kan fonden ta
slut innan sista ansökningsperioden.

Vad kan en söka till?





Medel kan sökas för lokala aktiviteter i Sverige inom Afrikagruppernas verksamhetsområden.
Alla ansökningar behöver inkludera en plan för en insamlingskomponent i aktiviteterna.
Ansökningar för aktiviteter som gäller utåtriktade evenemang, påverkansarbete och som når
nya målgrupper prioriteras. Under 2016 prioriteras Västsahara.
Ansökningar kan göras för:
– Enskilda aktiviteter upp till 10,000 kr.
– Stöd utifrån verksamhetsplan på för årets aktiviteter, efter beslut av verkställandeutskottet
(utbetalningen av stöd utifrån verksamhetsplan kan delas upp mellan
ansökningsperioderna).

Bra att tänka på








Afrikagrupperna måste alltid synliggöras i marknadsföring och under evenemang som stöds
av aktivistfonden. Material finns att beställa från kansliet.
Meddela kansliet i god tid med information till kalendariet.
Gör en plan för hur nya medlemmar och givare ska rekryteras.
Tänk på hur ni kan fånga upp intresserade personer för engagemang.
Pengar som eventuellt samlas in går till vår verksamhet helst utan öronmärkning. Om ni vill
rikta insamling till något särskilt ändamål eller partner ska det anges i ansökan.
Aktivitetsfondens bidrag avser informations- och insamlingsaktiviteter i Sverige. Vi står därför
inte för internationella resor.
Inköp av alkohol kan inte täckas med stöd från aktivistfonden.

Vad ska ansökan innehålla?

Använd mallen för ansökan till aktivistfonden.






Syfte och mål med aktiviteten
Vilka målgrupper ni riktar er till
Hur många ni förväntar er att nå
Uppföljning
Budget

När får man svar?
Handläggningstiden är 2-3 veckor.

Redovisning
Så snart aktiviteten genomförts skickar ni in en skriftlig rapport som beskriver aktiviteten, vilka
som medverkade, resultat (ex, hur många som nåddes, insamling, påverkan) och vilka lärdomar
ni fått under projektet. Dessutom skickas kvitton i original till Afrikagrupperna tillsammans med
en ekonomisk redovisning.
Skicka gärna med bilder från aktiviteten med namn på fotograf och de som är med på bilderna
om möjligt. Bilderna kan komma att användas i vår kommunikation på hemsida, sociala medier
eller annat tryckt material.
Har du frågor är du välkommen att höra av dig till medlemsansvarig Sanna Ström.
Email: sanna.strom@afrikagrupperna.se.
Telefon: 08 442 70 77

