Riktlinjer för bidrag hos
Centrumkyrkans Ungdom
Antaget vid årsmötet 2012
För att ekonomiskt stötta ledare och ungdomar som vill utveckla
sitt ledarskap och/eller sin kristna tro finns det möjlighet att söka
bidrag hos Centrumkyrkans Ungdom.
Ungdomsrådet för Centrumkyrkans Ungdom godkänner eller
avslår bidragsansökningarna. Ungdomsrådet förbehåller sig rätten
att ändra ansökningarna i frågan om beloppens storlek. Bidrag ges
endast till medlemmar i Centrumkyrkans Ungdom.
Utbildningarna och arrangemangen ska stärka bidragsansökande i sin ledarroll och/eller
kristna tro samt ligga i linje med CKU:s målsättning.
Rapportering beslutas av Ungdomsrådet efter dialog med den sökande.
I bidragsansökan skall följande framgå:
• Bidragssökandes namn
•

Bidragssökandes personnummer

•

Utbildning eller arrangemang som ansökan avser

•

Kort beskrivning av utbildningen/arrangemanget

•

Beskrivning av syftet med utbildningen/arrangemanget

•

Ansökt belopp

•

Uppskattad totalkostnad

Bidrag ges till:
• Personer som genomför ledarutbildningar eller kurser vars syfte är att utveckla
ledarskap.
• Personer som genomför konferenser eller andra arrangemang om det bedöms
stärka den bidragssökande i dess ledaruppdrag1.
• Barn och unga när särskilda omständigheter föreligger, exempelvis ansträngd
ekonomisk situation.

1

Begreppet ledaruppdrag inkluderar alla aspekter i uppdraget, och kan därför även avse
fördjupande och stärkande i den personliga kristna tron
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Extra avgifter för verksamhetskostnader
Gällande extra avgifter för verksamhetskostnader, så som inträden, biljetter eller avgifter
i samband med utflykter, har ledare för verksamheten rätt att besluta om att minska eller
helt befria från avgiften när särskilda omständigheter föreligger, exempelvis ansträngd
ekonomisk situation.

Avgifter för ledare
Som ledare i verksamhet är man avgiftsbefriad, både gällande terminsavgifter och
avgifter för verksamhetskostnader.
Om ledare för en verksamhet åker, i egenskap av ledare för en grupp, på ett
läger/arrangemang har denne rätt till ekonomiskt bidrag till avgift för och resa till
lägret/arrangemanget.
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