
 

Riktlinjer 

Kompensationsstöd 

Evenemang  
 



Riktlinjer Kompensationsstöd Evenemang  Beslutat av GS 2022-01-26, OBS riktlinjerna kan uppdateras 

1 (4) 
 

Riktlinjer Kompensationsstöd  
Evenemang 

Inledning 

Riksidrottsförbundets Generalsekreterare (GS) fastställde den 24 januari 2022 

regelverk avseende kompensationsstöd till följd av coronaviruset.  

Dessa riktlinjer är fastställda den 26 januari 2022 av GS och innehåller förtydliganden 

av regelverket. Riktlinjerna har sin utgångspunkt i de principer för ekonomisk 

kompensation som tagits fram till följd av coronaviruset och beslutades av RS den 24 

september 2021. Riktlinjerna kan uppdateras. På rf.se finns även frågor och svar för 

ytterligare förtydligande av ansökningsprocessen.  

Syftet med stödet 

Syftet med stödet är att ge IF, SF och SDF förutsättningar att överleva samt fortsatt 

kunna bedriva idrottsverksamhet och evenemang. Särskilt viktigt är att värna 

idrottsverksamhet och evenemang som bedrivs för och till förmån för barn- och 

ungdomsidrotten. 

Avseende barn- och ungdomsidrotten ska resurserna säkerställa att kostnader och 

förlorade intäkter som uppstått kring verksamhet och evenemang för barn- och 

ungdomar säkras först. Detta i enlighet med både idrottsrörelsens och statens syfte 

med idrottsanslaget. I andra hand bör verksamhet som genomförs där en majoritet av 

överskottet är tänkt att nyttjas för barn- och ungdomsidrotten kompenseras. 

Stöd kan tilldelas föreningsverksamhet som inte avser barn- och ungdomsidrott om 

föreningens överlevnad och framtida verksamhet är hotad. 

Ansökan 

Ansökan sker via IdrottOnline Idrottsmedel.  

Ansökningsomgång  

Ansökan avseende perioden 29 september 2021 till 16 januari 2022 öppnar 27 januari 

och avslutas 28 februari 2022. 

  

https://www.rf.se/bidragochstod/Bidrag/vanligafragoromkompensationsstod2021tillforeningar/
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Sökande kan få stöd för detta:  

• Enskilda evenemang, enligt nedanstående punkter, som sökande ansvarar för och som 

påverkats ekonomiskt under perioden 29 september 2021 till 16 januari 2022. 

• Faktiska merkostnader som inte kunnat undvikas när evenemanget har ställts in, 

reducerats i omfattning eller skjutits upp.  

• Uteblivna intäkter som inte kan fås igen för evenemang som ställts in eller genomförts 

med reducerat deltagande/publik.   

Sökande kan inte få stöd för detta:  

• Merkostnader för lön eller arvode.1  

• Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal. 

• Evenemang där den sammanlagda ekonomiska förlusten gentemot budget/tidigare års 

resultat understiger 50 000 kr eller 10 % av årsomsättningen. 

• Evenemang och verksamhet som beslutats och tillkommit under perioden för 

pandemin.2  

Sökande måste redovisa följande:  

• Vilket evenemang som påverkats. Detta måste verifieras genom exempelvis 

styrelseprotokoll eller annan liknade källa. 

• Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och 

förväntade intäkter.  

• Vid ansökan om intäktsbortfall för evenemang måste budgeterade intäkter och 

förväntade kostnader verifieras med jämförbara nivåer från tidigare års ekonomiska 

utfall som bifogas med ansökan.  

• Om och i så fall vilket stöd från kommun, region eller myndighet som direkt eller 

indirekt erhållits eller förväntas erhållas under perioden för evenemanget.  

 
1 Ersättning för merkostnader avseende lön eller arvoden utgår ej utan föreningar hänvisas till ordinarie stödsystem och 

andra krispaket från regeringen. På samma sätt ersätts heller inte utebliva intäkter från sponsorer eller mediaavtal 
p.g.a. utebliven aktivering. 

2 Detta innebär att ingen kompensation utgår till sökande för evenemang eller verksamhet som är nya för sökande och 
beslutats om under tiden för pandemin. Med nya menas evenemang och verksamhet som aldrig tidigare genomförts i 
sökandes regi. Undantag är evenemang och verksamhet som är beslutade av förbund avseende föreningsverksamhet, 
ex tilldelning av SM-tävling, eller verksamhet som är beslutat av internationella förbund, ex Världscuptävlingar som 
tidigare inte genomförts. Detsamma gäller för existerande evenemang där initiativ tagna under pandemin för att 
förbättra tidigare års resultat inte kan medräknas i ansökan. 
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Förtydliganden och avgränsningar 

Rimliga bedömningar och äskanden i ansökningar 

Idrottsrörelsen är ett av många samhällsområden som drabbas av Coronakrisen. Det är 

angeläget att alla idrottsorganisationer känner solidaritet med varandra och inser att 

full kompensation inte är möjligt. Det är viktigt att sökande utifrån sin situation och 

efter förmåga bidrar till att lindra de ekonomiska konsekvenserna och gör rimliga 

bedömningar och äskanden i sina kompensationsansökningar. 

Tidsperiod 

Stödpaketet beslutat den 24 januari gäller ekonomiska konsekvenser för evenemang 

från och med den 29 september 2021 till och med den 16 januari 2021.  

Evenemang ska ha varit planerade att helt eller delvis äga rum under perioden 29 

september 2021 till och med den 16 januari för att vara stödberättigade. 

Ekonomisk förlust 

Förlorade intäkter eller merkostnader för sökande under perioden måste uppgå till 

minst 50 000 kr alternativt utgöra minst 10 % av årsomsättningen för verksamhetsåret 

2019 alternativt 2019/2020. 

Enskilda evenemang 

Det är enbart enskilda evenemang som är sökbara i denna omgång av 

kompensationsstöd. Med enskilda evenemang räknas både idrottsliga och andra 

evenemang som genomförs i sökandes regi under aktuell tidsperiod. Seriespel och övrig 

idrottsverksamhet kompenseras ej i denna omgång utan hänskjuts till kommande 

ansökningsomgång. 

Offentligt stöd ska räknas av 

Kommunalt eller regionalt stöd som erhållits för evenemang ska avräknas från det 

statliga stödet. Detsamma gäller om föreningen erhåller stöd indirekt eller direkt från 

myndigheter.  

 

Föreningar och förbund uppmuntras att söka exempelvis evenemangsstöd via 

Skatteverket där det i nuläget är möjligt att söka kostnadstäckning för evenemang fram 

till och med mars 2022. 
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Kompensation för faktiska kostnader 

Ekonomisk kompensation kan utgå för faktiska merkostnader kopplat till evenemang. 

Det ska röra sig om kostnader som inte kunnat undvikas när evenemang har ställts in, 

reducerats i omfattning eller skjutits upp. Det är bevisade kostnader som föreningar 

har haft som kan ersättas.  

Kompensation för uteblivna intäkter 

För evenemang som ställts in eller genomförts med reducerat deltagande/publik kan 

kompensation utgå för uteblivna intäkter, vilket ger en möjlighet att kompensera 

föreningar som tappat intäkter som inte kan fås igen. Exempelvis innefattas när 

evenemang helt ställts in och det skulle generera publik /deltagarintäkter. Tidigare 

evenemang, om de existerar, kan då komma att användas som verifiering. För 

evenemang som skjutits upp där intäktsmöjligheterna bedöms vara desamma kan 

endast kompensation för faktiska kostnader utgå. 

Krav på verifiering och redovisning 

Varje ansökan om kompensation ska innehålla verifieringar av kostnader och 

förväntade intäkter. I vissa fall kan revisorsintyg eller liknande krävas för utbetalning. 

Ju högre belopp som ansökan om ekonomisk kompensation omfattar, desto större är 

kraven på verifiering och redovisning till RF. 

Kompensationsnivå 

Nivån på kompensationen ska relateras till den framräknade förlusten. RF har 

möjlighet att kompensera upp till 50 % av det framräknade beloppet. 

Kompensation för merkostnader för lön utgår inte 

Ersättning för lön eller arvode utgår inte utan föreningar hänvisas till ordinarie 

stödsystem och andra krispaket från regeringen. Det avser merkostnader för 

exempelvis utökade sanitetsåtgärder mm. 

Kompensation för sponsor- och mediaavtal utgår inte 

Uteblivna intäkter från sponsor- och mediaavtal utgår inte. 


