Fördelar med att vara medlem i Castingförbundet och ett RF – anslutet förbund
Genom att bli medlemmar i SF (Specialidrottsförbundet)Svenska Castingförbundet blir er förening
automatiskt ansluten till RF(Riksidrottsförbundet). Er förening och era medlemmar har genom ert
medlemskap möjlighet att ta del av följande:
Försäkring
 Genom ert medlemskap i castingförbundet omfattas er förening av RF:s grundförsäkring för
idrottsföreningar genom Folksam. Se www.rf.se (under fliken för idrottsföreningar). Se www.rf.se
(under fliken för idrottsföreningar). http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/RFs-grundforsakring/
Bidrag
 Möjlighet att söka statligt- och kommunalt LOK-stöd (Lok är ett lokalt aktivitetsstöd/bidrag som är
avsett att stödja ungdomsverksamheten för barn och ungdomar i åldrarna 7-20 år i föreningarna).
Se www.rf.se (under fliken för idrottsföreningar). http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOK-stod/.
Genom din Kommun har du även möjlighet att söka lokalt aktivitetsbidrag. Kontakta din kommun
eller distrikt.


Möjlighet att söka anläggningsbidrag. Se www.rf.se (under fliken för idrottsföreningar).
http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/Anlaggningsbidrag/



Möjlighet att söka projektbidrag genom idrottslyftet.
Syftet med idrottslyftet är att få barn och ungdomar att börja idrotta och få fler
att idrotta längre upp i åldrarna ska idrottsrörelsen arbeta med att utveckla
föreningar, öka tillgängligheten till anläggningar och idrottsmiljöer, rekrytera och
utveckla ledare, samverka med skolan etc. Se www.rf.se (under fliken för idrottsföreningar).
http://www.rf.se/Vi-arbetar-med/Idrottslyftet/
På www.casting.se under fliken föreningsinfo/Idrottslyftet hittar du mer information.
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCastingforbundet/Foreningsinfo/Idrottslyftet/



Möjligheter att söka arrangörsbidrag: ”Tävlingsbidrag 2013” för att genomföra castingtävlingar.
hittar du på www.casting.se under fliken förbundsinfo/dokument/övrigt.
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCastingforbundet/Forbundsinfo/Dokument/Blanketter/

Idrottsavtal
 Få tillgång till RF:s Idrottsavtal som gäller för resor, hotell, banktjänster etc. Idrottsavtalen Se
www.rf.se under flinen för idrottsföreningar)http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/Avtal-foridrottsforeningar/.
Försäljning
 Möjlighet att sälja Bingolotter och därigenom skapa intäkter till Er verksamhet. Se www.rf.se
Material
 Möjlighet att handla casting-/flugkastningsutrustning(som också kan användas till fiske) till
förmånliga priser http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCastingforbundet/Material/.
Marknadsföring
 Er förening och kontaktuppgifter visas på Castingförbundets hemsida www.casting.se .

Svenska Castingförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Tel: 08-699 65 13, 0733-914 151, E-post: casting@casting.rf.se

Egen Hemsida genom IdrottOnline
 Har möjlighet att öppna/starta en egen webbsida (IdrottOnline klubb) som är gratis och som
innehåller ett administrativt system. Se http://www.rf.se/For-idrottsforeningar/Klubben-Online/.
Har ni redan en fungerande hemsida fungerar det utmärkt att länka till den från er tilldelade
IdrottOnline klubbsida. Läs mer om Idrott Online: http://www1.idrottonline.se/default.aspx?id=187


Genom er IdrottOnline klubb hemsida kan ni läsa uppdaterade nyheter från Castingförbundet,
RF och ert disktrikt.



Genom IdrottOnline kan ni redovisa/ansöka LOK-stöd, Idrottslyftsbidrag, skicka in er
föreningsrapport till castingförbundet och söka efter andra föreningar och medlemmar och
mycket mer.

Castinginstruktioner
 Få hjälp av Castingförbundet med castinginstruktioner(bidrag för kostnaden kan sökas genom
Idrottslyftet). www.casting.se under fliken föreningsinfo/Idrottslyftet hittar du mer information.
http://iof1.idrottonline.se/SvenskaCastingforbundet/Foreningsinfo/Idrottslyftet/
Utbildning
 Tillgång till SISU:s kurser och utbildningsmaterial till subventionerade priser. SISU
Idrottsutbildarna är Riksidrottsförbundet utbildningsorganisatör som arbetar med att utveckla
idrottsföreningar runt om i Sverige. De tillhandahåller bl.a. ledarutbildningar, kurser i föreningslära,
föreningsutveckling etc.
http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/http://iof4.idrottonline.se/SISUIdrottsutbildarna/
Tävlingsverksamhet
 Möjlighet att vara med och tävla på Svenska Mästerskapen som är en del av arrangemanget
SM – Veckan(SM-veckan startades 2009 som består av en sommar- och ett vinter- SM vecka).
Tidningen Svensk Idrott
 Er förening får 8 nummer av tidningen Svensk Idrott som skickas till er förening gratis.
http://www.rf.se/Arbetsrum/Tidningen_Svensk_Idrott/
Vara med och påverka
 Vara med och påverka på årsmötet 1 gång per år.
Välkomna!
Med vänliga hälsningar

Svenska Castingförbundet

Svenska Castingförbundet
Idrottens Hus, 114 73 Stockholm
Tel: 08-699 65 13, 0733-914 151, E-post: casting@casting.rf.se

