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Inledning
Det finns ett antal understödsfonder som beviljar understöd för en delfinansiering av lägerskolor.
På senaste år har formaliteten skärpts en aning gällande ansökningar, dels på grund av striktare
skattetolkningar, dels på grund av att de flesta fonder gjort sina ansökningsprocesser webbbaserade.
En lägerskola kan ansöka om understöd som grupp eller genom en ideell förening.
Om man ansöker som grupp är alla gruppens medlemmar (i detta fall skulle det vara alla klassens
elevers föräldrar) sökande och juridiskt sett skatteansvariga för ett evenetuellt understöd. I
praktiken har tolkningen varit att inkomsten betraktas som skattepliktig förvärvsinkomst.
Om man ansöker genom en ideell förening uppkommer inget särskild skatteplikt eftersom en ideell
förening inte betalar skatt på sina inkomster.
I Vindängens skola har vi därför kommit överens om att lägerskoleklasserna får ansöka om
understöd för sina lägerskoleprojekt via föräldraföreningen, som är en registrerad, ideell förening.
Ansökan skall dock göras enligt de principer som beskrivs härefter.

Hur gå tillväga?
När klassen har gjort upp en preliminär budget och bestämt sig för att ansöka om externt
understöd för sin lägerskola skall följande process följas:
1) En anhållan skrivs till föräldraföreningens ordförande om att få ansöka om understöd i
föräldraföreningens regi. Anhållan skall innefatta vilka fonder man ämnar lämna en ansökan till
och vilka summor man ansöker.
2) Föräldraföreningens ordförande (eller av ordförande utsedd person) godkänner eller förkastar
anhållan eller godkänner anhållan modifierad.
3) Fondansökningarna för lägerskolan formuleras och lämnas in av lägerskoleprojektets
kontaktperson som ansvarar för ansökningarna. En kopia skickas till en i föräldraföreningens
styrelse utsedd person.
4) Om ansökan beviljas ansvarar lägerskoleprojektets kontaktperson för att vid behov bekräfta
beviljan (rekvisition). En kopia på meddelandet om beviljan skickas till en i föräldraföreningens
styrelse utsedd person.
5) Understödsfonden betalar i sinom tid ut understödet till föräldraföreningens konto.
6) Föräldraföreningens kassör betalar härefter enligt överenskommen tidtabell ut motsvarande
summa till lägerskoleprojektets konto.
7) När lägerskolan är avklarad ansvarar lägerskoleprojektets kontaktperson för slutredovisningen
av understödet till understödsfonden enligt anvisningar från fonden. En kopia på redovisningen
skickas till en i föräldraföreningens styrelse utsedd person.
Det är viktigt att all extern medelanskaffning sker i gott samförstånd och väl koordinerat med
föräldraföreningen. Den primära målsättningen är att föräldraföreningens egen medelanskaffning
inte får negativa konsekvenser av lägerskoleansökningarna.

Personuppgifter för ansökningar
De flesta understödsfonder har idag ett webb-baserat ansökningssystem. Lägerskoleprojektets
kontaktperson öppnar ett eget "användarkonto" enligt fondens anvisningar. Där ifylls relevanta
egna användaruppgifter såsom kontaktperson, telefon och e-post. Uppgifterna om sökanden (då
ansökan görs i föräldraföreningens regi) anges enligt följande:
Sökande:
FO nummer:
Kontonummer:

Föräldraföreningen vid Vindängens skola r.f.
1528421-0
Aktia 405549-563113
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Vilka fonder beviljar understöd?
Det finns några fonder som enligt erfarenhet (eller uttryckligen) beviljar understöd för lägerskolor.
Det finns också fonder som speciellt uttryckt att de inte beviljar understöd för lägerskolor.
Förteckningen som följer beskriver detta men är säkert inte fullständig.
Beviljar understöd för lägerskolor
Lisi Wahls stiftelse för studieunderstöd
Den här fonden är ett specialfall - understöd ansöks via Hem och Skola huvudföreningen. De
beviljar understöd enligt principen "en viss summa per elev", summan bestäms årligen och
alla lägerskolor får samma summa per elev.
Ansökningstiden går ut i medlet av oktober, ansökningsanvisningar och vidare information
finns på följande webb-adress: http://www.hemochskola.fi/lagerskola

Sparbanksstiftelsen i Esbo/Grankulla
Sparbanksstiftelserna skriver i sin målsättning:
"Hög puls är sunt! Vi tror också att barn och ungdomar kan röra på sig mycket mer än de gör
idag. Spel och datorer i all ära men idrott och all slags utomhusverksamhet är goda
fritidsalternativ. Därför stöder vi verksamhet som ger röda kinder.
Dessutom stöder vi kulturaktiviteter och hembygdsarbete. Om du vill söka ett bidrag ska du
gå in på webbsidan för stiftelsen på din hemort."
Inom denna ram har Sparbanksstiftelsen traditionellt också understött lägerskolor.
Anökan till Sparbanksstiftelsen sker två gånger om året - i september och februari. Man hinner
bra ansöka om understöd i februari för en lägerskola som äger rum i maj eller senare (för det
mesta ordnas ju lägerskolorna i början av hösten).
Ansökningsanvisningar och vidare information finns på följande webb-adress:
http://www.saastopankkisaatiot.fi/esbo_grankulla

Emilie och Rudolf Gesellius fond
Fondens syfte är "att genom penningunderstöd till föreningar och institutioner befrämja
filantropiska och kulturella strävanden". Inom dessa ramar (beroende på hur
lägerskoleprogrammet är utformat) kan det vara möjligt att ansöka om understöd. Har
(selektivt) beviljat understöd för vissa lägerskoleprojekt.
Ansökningstiden går ut i slutet av mars, ansökningsanvisningar och vidare information finns
på följande webb-adress: http://www.foundationweb.net/gesellius/index.htm

Kulturfonden för Sverige och Finland
Fondens syfte är "att främja de kulturella förbindelserna mellan Sverige och Finland genom att
ge stöd till ökad kännedom om och kontakt mellan de båda ländernas kultur, näringsliv och
folk". Fonden har beviljat rätt frikostiga anslag för lägerskoleprojekt men utgår i praktiken från
att resmålet finns i Sverige.
Anökan sker två gånger om året - före medlet av september och före slutet av januari.
Ansökningsanvisningar och vidare information finns på följande webb-adress:
http://www.kulturfonden.net

3(4)

Vindängens skola
Instruktioner för ansökan av
understöd för lägerskola

ver 29.10.2010

Beviljar INTE understöd för lägerskolor
Följande fonder beviljar uttryckligen inte understöd för lägerskolor:
Svenska kulturfonden
http://www.kulturfonden.fi/start/
Kontrollerat per e-post 31.8.2009.

Svenska Folkskolans vänner
http://www.sfv.fi/sfv/
Beviljar inte enligt sina egna direktiv understöd för lägerskolor.

Pro Juventute Nostra
http://www.projuventute.com/
Beviljar enligt erfarenhet inte understöd för lägerskolor.

Understöd från föräldraföreningen
Lägerskoleklasserna kan också ansöka om ett bidrag från föräldraföreningen speciellt avsett att
finansiera ett stipendium för den lärare som följer med på lägerskolan.

Dessa instruktioner godkändes på Föräldraföreningen vid Vindängens skola r.f:s styrelsemöte den
23.11.2010.
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