
Nyheter avseende ansökan och bidrag från Neurofonden år 2019 
 
 
Ansökan, rekvisition och redovisning - digitalt 
Förbundskansliet arbetar nu för att under år 2019 möjliggöra att ni i föreningar och 
länsförbund kan ansöka om bidrag digitalt. I år har vi möjliggjort för de forskare som  
söker om forskningsbidrag att ansöka via ett web-baserat program så att man slipper 
posthanteringen. Målsättningen är att göra motsvarande gällande era ansökningar  
om grundbidrag, neurodag och de årliga ansökningarna för rekreations- och 
rehabiliteringsaktiviteter.  
 
Hur detaljer kommer att lösas är i nuläget inte klart utan det kommer att utvecklas  
under vintern. 
 
Det kommer för den som så önskar, även ges möjlighet att söka, rekvirera och redovisa  
via pappersblanketter. 
 
 
 
Grundbidraget byter namn till Aktivitetsbidrag från Neurofonden 
Namnet grundbidrag leder ofta tanken fel till att det är ett bidrag man har rätt till varje år  
för diverse kostnader man har som förening. Men eftersom bidraget är från Neurofonden 
måste vi följa fondens ändamålsparagraf att bidrag ska användas för rekreation eller 
rehabiliteringsaktiviteter. Därför ändras nu namnet till Aktivitetsbidrag från Neurofonden. 
Ansökan, rekvisition och redovisning kommer att kunna göras när som helst under året 
(precis som idag) men eftersom vi utvecklar det nya digitala systemet i vinter kommer vi  
nog inte kunna hantera ansökningar förrän tidigast i mars månad. Nytt är att det är det 
innevarande året man ansöker om bidrag för, inte som tidigare att det är föregående års 
aktiviteter som ger bidrag ansökningsåret.  
 
En nyhet med Aktivitetsbidraget från Neurofonden är att även länsförbund kan ansöka  
om bidrag. 
 
 
Översyn av riktlinjerna 
Riktlinjerna för beräkningsunderlag avseende bidrag från Neurofonden har nu några år på 
nacken. I huvudsak är det positiva omdömen från er i föreningslivet om att vi sedan 2016  
har riktlinjer som vägleder i vilka kostnader man kan ansöka om bidrag för. I beslutet om 
riktlinjerna finns att vi ska följa upp hur bidrag och riktlinjer fungerar, därför planeras nu  
för en enkät under hösten om hur ni i föreningarna upplever dem och om det är något  
som behöver justeras. 
 
 
Frågor om bidrag ur Neurofonden hanteras av Roger Lindahl, 0760 01 70 23 alt 
roger.lindahl@neuro.se 
 


