
Till alla AR-Grupper! 

Nya förhållanden gäller för det ekonomiska stödet under 2020. Stiftelsen har inte längre 

möjlighet att finansiera ARG-verksamheten. Det innebär att allt ekonomiskt stöd under 2020 

kommer från SFOG. 

Styrelsen har beslutat att alla AR-Grupper tilldelas 10 000 kr i handkassa för sina aktiviteter 

under 2020. Det behövs ingen ansökan för att få tillgång till handkassan. Behöver gruppen 

ytterligare medel söks dessa från SFOG. Ansökan kan göras fortlöpande under året och under 

terminstid ges svar inom fyra veckor. Tilldelade medel finns tillgängliga under ett år från 

beslut. Ansökan utformas enligt nedan och sänds som e-post till SFOG:s kansli ( 

kansliet@sfog.se ).  

 

Ansökan om anslag är bara möjlig för SFOG-medlemmar. 

 

1: Bakgrund och målsättning för de sökta medlen ska framgå. 

 

2: Ansökt belopp och specificerad kostnadskalkyl måste finnas.   

 

3: Ansökan ska göras av en person och bara en ansökan per möte accepteras.  

 

4: Sökandens namn och e-postadress ska finnas med på såväl ansökan som på fakturan som 

sänds till SFOG:s kansli. Observera att bara de belopp som angetts i ansökan ska omfattas av 

fakturan till SFOG. Om andra än SFOG ska betala delar av kostnaden ska information om 

detta ges i förväg till fakturautställaren. 

 

5: Ange om anslag sökts eller erhållits från annat håll. 

 

Prioriterade områden är:  

-Färdigställande av ARG-rapporter, SFOG-riktlinjer eller SFOG-råd. 

-Planering av ST- och fortbildningskurser. 

-Gemensamma möten med flera AR-Grupper 

-Inbjudan av experter/föreläsare vid arbete med ARG-rapporter, SFOG-riktlinjer eller     

SFOG-råd. 
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Medlen kan användas till fika och lunch vid ARG-möten till samtliga deltagare oberoende av 

status som SFOG-medlem. 

Medlen kan bekosta internat, inkluderande måltider och alkoholfria drycker, som organiseras i 

syfte att författa SFOG-riktlinjer och SFOG-råd eller för planering av ST- och 

fortbildningskurser eller avsedda att slutföra ARG-rapporter. 

SFOG kan inte stödja forskningsprojekt eller aktiviteter som redan ägt rum. 

SFOG står inte för kostnader rörande inkomstbortfall eller resor till och från ARG-möten. 

SFOG betalar inte lokalhyra för ARG-möten förutom i de extraordinära fall då inga 

kostnadsfria lokaler finns att tillgå. 

För såväl handkassa som medel tilldelade efter ansökan sänds brev om ”Tacksam ersättning 

för egna utlägg” med bifogade kvitton eller Faktura till: 

SFOG:s kansli, Box 738, 10135 Stockholm. På fakturan anges typ av aktivitet och 

kontaktperson. 

Frågor om detta regelsystem besvaras av ARGUS. 
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