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Inbjudan till bidragskursen 
 
 
 
 
 
 
 
 

För föreningar som vill lära sig att söka och använda externa bidragspengar för att bättre kunna utveckla sina verksamheter. 
 

Syftet och målet med kursen är att lära föreningar att använda pengar från externa bidragsgivare och att bättre  
kunna utveckla sin förening och sina utvecklingsprojekt med just dessa pengar.  

 
Kursen är en två timmars intensivkurs som även kan generera kursbidrag från till exempel kommun och/eller studieförbund.  

Alla deltagande föreningar får ett kursintyg efter avslutad kurs. 
 

 
Bilden tagen vid ett tidigare kurstillfälle på Herrgården i Dala-Floda. 

 
Kursdatum 

Onsdagen den 30 maj 2012, klockan 19.00 - 21.00.  
Plats: Hotell Oden, Karlbergsvägen 24 

Tunnelbanestation: Odenplan, uppgång Västmannagatan framför hotellentrén  
 

Kurspris 
1 000 kr/person. Efterföljande personer från samma förening eller projekt betalar 500 kr/person. 

 Moms ingår i kurskostnaden. 
Kurskostnaden betalas på plats senast klockan 18.45. Ni erhåller då kvitto och kursintyg. 

 

Kursinnehåll 
Efter genomgången kurs har föreningen bland annat fått kunskap om var bidragsgivarna finns och hur man formulerar sig för att  

få positiva beslut på ansökningar. Vi går också igenom alla andra tänkbara bidragsgivare till föreningslivet som till exempel 
distanssponsring och affärsdrivande verksamhet. 

 

Kursledare 
Kursen leds av Uffen Redhe som har mångårig erfarenhet av utvecklings-, projekt- och finansieringsfrågor till föreningar,  

företag och kommuner. Uffen har idag anlitats av 181 svenska kommuner med kurser och föredrag och träffat  
tusentals föreningar som lett till beviljade projekt för över en miljard kronor. Uffen kallas idag för bland annat  

”Robin Hood” och ”Byaguru” men också för ”Sveriges framgångsrikaste bidragshämtare”. 
 

 Ni kan läsa mer om oss på vår hemsida nedan eller kontakta oss så berättar vi mer. 
 

Anmälan görs enklast på mailen enligt nedan, där ni anger föreningens namn och önskat antal platser. 
Eftersom kursplatserna är begränsade är det först till kvarn för bokning som gäller. 

 
Mycket välkomna till denna bidragskurs. 

 

    


