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Riktlinjer för bidrag till konferenser
SUF:s styrelse har vid styrelsemöte den 14 november 2013 diskuterat frågan om
bidrag till konferenser anordnade av SUF. Anledningen till detta är att
möjligheterna för föreningen att erhålla ekonomiskt stöd från Skolverket och
Oscar Ekmanstiftelsen inom snar framtid riskerar att minska. Därför har styrelsen
beslutat att följande riktlinjer när det gäller konferenser ska gälla från och med
årsskiftet 2013 – 2014:
1. En skola/skolförening får, för att erhålla bidrag från SUF, endast tillhöra ett
nätverk. Om skolan/skolföreningen önskar delta i fler nätverk måste kostnaderna
i samband med sådana konferenser helt och hållet betalas av skolan eller
skolföreningen.
2. SUF lämnar bidrag till högst två deltagare från respektive skola eller skolförening.
Bidraget omfattar i första hand kostnader för vistelse på hotell. Skolor som har
extremt långa resor kan i vissa fall få bidrag till resekostnaderna.
3. Ansökan om medel till nätverkskonferenser ska lämnas till SUF senast den 15
november året innan konferensen planeras äga rum. För att SUF ska kunna
bedöma om bidrag till konferensen ska kunna ges ska följande finnas med i
ansökan:
 Syftet med konferensen
 Plats för konferensen
 Tänkt datum för konferensen
 Förmodat antal deltagare och vilken/vilka målgrupper som ska ingå
 En preliminär kostnadskalkyl
 Preliminärt program för konferensen
4. I konferensprogrammet ska finnas tid avsatt för att en representant från SUF ska
kunna informera om verksamheten och aktuella frågor.
5. En nätverkskonferens kan inte få bidrag om den anordnas två år i rad av samma
nätverk.

6. I samband med den sommarkonferens som äger rum i Stockholm utgår inga bidrag
för resor och uppehälle. SUF subventionerar den buffé som anordnas under
konferensen.
7. SUF ger bidrag på högst 25 000 kronor två gånger om året för speciellt
anordnade rektorsmöten som äger rum i anslutning till konferens. Bidraget ska
endast användas till föreläsningar eller dylikt.
8. Efter avslutad konferens ska en deltagarförteckning och en ekonomisk
redogörelse lämnas till SUF tillsammans med slutgiltigt program. En kortfattad
redogörelse från konferensen ska lämnas som kan läggas in på SUF:s hemsida.
9. Vid konferenser som inte får bidrag från Skolverket tar SUF ut konferensavgift för
de deltagare som inte är medlemmar i SUF. Avgiften kan variera beroende på
konferensens program.
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