
PENGAR ? 
  

INTENSIVKURS om att 

 Söka pengar till föreningar och projekt 

 Starta och leda projekt 

 

Tid:  27 januari 2004 9.00 – 16.00 

Plats:  Emmaboda Folkets Hus 

Kostnad: 800:- exkl moms, inkl fika 

Info:  Berndt Elmberg, tel/fax 0471-502 05, e-post b.elmberg@swipnet.se 

 

Program 

8.30 – 9.00 Samling, fika 

9.00 – 10.00 Bilda och motivera arbetsgrupper. Uffen Redhe 

10.00 – 10.20 Fruktpaus 

10.20 – 12.00 Var finns pengarna till vår förening eller vårt projekt?  

 Uffen Redhe 

12.00 – 13.00 Lunch 

13.00 – 14.00 Att starta och styra projekt, Berndt Elmberg 

14.00 – 16.00 Hur kommer vi åt pengar? 

 Från idé till färdig ansökan. Uffen Redhe 

16.30 – 18.30 Eftersits för enskilda personer efter beställning (max 10) 

 Kostnad: 300: - exkl moms, inkl kvällsmacka. (Kan beställas  

 på plats om utrymme finns), Uffen och Berndt 

 

KURSLEDNING 

Uffen Redhe 

Uffen Redhe tog på sig ansvaret som ordförande i en idrottsförening i Dala-Floda. 

Sedan dess blomstrar ett 30-tal föreningar på orten och åtskilliga miljoner har dragits 

hem från fonder, stiftelser, EU. Uffen Redhe reser nu Sverige runt och entusiasmerar 

och informerar föreningsfolk och byagrupper på ett fängslande och engagerat sätt. 

Han kallas ibland ”Byaguru”, ”Robin Hood” och ”Pengamaskin”. www.redhe.se  

www.dalafloda.se/democd, e-post uffen@redhe.se  

 

Berndt Elmberg 

Berndt Elmberg kallar sig Landsbygdsoptimist och föreläser ofta om 

”landsbygdsvisioner” och BeBo ”landsbygd”. Berndt Elmberg har hela livet sysslat 

med entreprenörskap inom byggbranschen. Startade och drev under många år 

företaget Miljöbyggarna som VD med drygt 300 anställda vid 12 kontor i 

Sydsverige. Berndt har även under flera år undervisat och lagt upp kurser vid SLU 

Sveriges Lantbruksuniversitet. Han har bl a utvecklat och lett 5-poängskurser i 

Projektledning och marknadsföring, samt lagt upp kursprogram för utbildning till 

landskapsingenjörer och varit kursledare för dessa. www.mundekulla.nu  

mailto:b.elmberg@swipnet.se
http://www.redhe.se/
http://www.dalafloda.se/democd
mailto:uffen@redhe.se
http://www.mundekulla.nu/


ANMÄLAN:  
För att spara administrationskostnad sker anmälan genom att kursavgiften 1000: - 

(800: - plus moms) insättes på postgiro 140 54 12 – 6, Mundekulla Retreatgård. Om 

eftersits önskas tillkommer 375:- (300:- plus moms) för de första 10 anmälda (övriga 

återbetalas).Vid eftersits kan deltagare ta med egna projekt. Några bearbetas i detalj 

från beskrivning till färdig ansökan. 

OBS! Under vecka 5 2004 har Uffen reserverat dagar och kvällar för att kunna hålla                  

          lokala  kurser i Sydostsverige hos kommuner, myndigheter och föreningar.                                           

          Kontakta Berndt Elmberg 0471-50205 för info. 

 

 

Anmälan till intensivkurs 
 
Betalande kommun/företag/organisation/person 

 

______________________________________________ 
namn 

______________________________________________ 
adress 

______________________________________________ 
tel  fax 

______________________________________________ 
e-post 

______________________________________________ 
kontaktperson 

 

Vi anmäler följande personer: 

 

 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

___________________________ 

 

 

 

 

Anmälan snarast och senast den 20 januari 2004 i mån av plats tas anmälan emot 

fram till kursstart. 

Anmälan sändes till Mundekulla retreatgård, 36195 Långasjö eller fax 0471-50454 

eller E-post peter@mundekulla.nu  

Info Berndt Elmberg  0471-50205 eller b.elmberg@swipnet.se  

Dag (800:-) Kväll (300:-) Kronor 

   

   

   

   

   

   

Moms 25 %  

Summa kr  
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