Riktlinjer vid aktiviteter arrangerade av RBU i Stockholms län
Antagna vid årsmöte 2018-03-27
Principer
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

Syftet med bidragsfinansieringen av läger och andra aktiviteter är att så många som möjligt av RBU’s
medlemmar ska kunna delta i gemensamma eller diagnos-specifika aktiviteter.
Fondgivarens regler och riktlinjer måste alltid följas.
Inom ramen för riktlinjerna i detta dokument gör diagnosgrupperna sina egna prioriteringar och ansvarar för
fördelning av tilldelade medel inom sina respektive grupper.
Aktiviteter arrangerade av RBU i Stockholms län riktar sig till familjer med barn och ungdomar med
funktionshinder som är medlemmar i föreningen. Subvention utgår till ovanstående. Om plats finns kan
andra, t ex släkt och vänner, delta dock utan någon subvention. Medlemsfamiljer med diagnos har alltid
företräde.
Styrelsen följer upp att riktlinjerna följs samt tar ansvar att genomföra diagnosövergripande arrangemang.
En ensam arrangör subventioneras med 90 % av egenavgiften.
Två arrangörer subventioneras med 50 % var.
Tre arrangörer subventioneras med 33 % var.
Fyra arrangörer subventioneras med 25 % var.
Den totala subventionen ovan får ej överstiga 4000:-.
Med arrangör avses hela arrangörens familj (föräldrar samt syskon).
Anmälan ska alltid gå via kansliet, via brev, telefon eller e-post.
I vissa fall kan utomstående få delta, t ex kompis, och det är arrangören som bestämmer för sin egen
aktivitet. När syftet med aktiviteten t ex är att syskon ska lära känna andra syskon bör utomstående
deltagare undvikas. Personen subventioneras inte.

Egenavgifter för deltagare vid aktiviteter
•
•
•
•
•

Deltagare subventioneras med max 80 %.
Egenavgiften ska alltid vara betald före aktiviteten.
Sista dag för betalning av egenavgiften ska i möjligaste mån sättas i så god tid innan att det går att avboka
utan kostnad för RBU.
Om egenavgiften inte är betald inom angiven tid har RBU rätt att neka deltagande i aktiviteten.
Återbetalning av egenavgift sker endast i de fall där RBU Stockholm inte åsamkas någon kostnad.

Prioriteringar
•
•
•

Arrangören bestämmer, i samråd med kansliet, om ”först-till-kvarn” principen ska användas eller om man vill
ha en sista anmälningsdag och därefter meddela vilka som får plats.
Om arrangören inte väljer ”först-till-kvarn” ska de som inte tidigare varit med på aktiviteten/ ska prioriteras
och de som varit med tidigare hamnar sist i kön. Med tidigare avses de tre senaste gångerna.
Arrangören och dennes familj anses vara självskrivna som deltagare.

Följande ska alltid framgå i inbjudan:
•
•
•
•
•
•
•

När, var och hur.
Vilka aktiviteten riktar sig till, t ex ålder, funktionshinder, hjälpmedelsbehov eller annat
Hur prioritering kommer att göras
Avbokningsregler
Datum för betalning
Info om försäkringar
Arrangören ska definiera vilka aktiviteten primärt vänder sig till; ålder, funktionshinder, hjälpmedelsbehov
eller annat.

Allmänt
•
•
•
•

RBU har ingen generell försäkring för deltagare på föreningens aktiviteter. Varje familj ansvarar själv att
man har erforderliga försäkringar.
Varje familj ansvarar själv för sin säkerhet och sjukvård.
Arrangören har inget ansvar eller skyldighet att bistå enskild familj med hjälp utöver information om boendet
och eventuella aktiviteter.
Undantag från dessa riktlinjer kan göras efter styrelsebeslut om särskilda skäl finns.

Alkoholpolicy
Vid alla aktiviteter inom ramen för RBU:s verksamhet bekostar föreningen endast dryck i form av lättöl eller
annan måltidsdryck. Alkoholstarkare öl, vin eller starksprit ersätts ej. Inte heller ska dessa drycker finnas med
på kvitton som ska bokföras i RBU:s bokföring utan ska hållas utanför. Drycker starkare än lättöl bekostas av
den enskilde och ska betalas separat.

