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Bidragsguide	  
 
En förutsättning för att kunna bli en stabil elevkår är ekonomiskt oberoende och ett 
långsiktigt tänk kring ekonomi. Kårer som är medlemmar hos Sveriges Elevkårer får 
ekonomiskt stöd varje år, och det stödet grundas på föregående års 
medlemsvärvning. Däremot kan det vara bra att ha flera inkomstkällor, och där kan 
olika slags bidrag spela en viktig roll för elevkårer. Den här guiden kommer att 
beskriva ett antal olika bidrag elevkårer kan söka och var ni hittar mer information. 
 
Engkviststiftelserna	  
Det finns två Engkviststiftelser, Stiftelsen Olle Engkvist Byggmästare och Signhild 
Engkvists stiftelse. Från den förstnämnda kan en ansöka om bidrag för att bedriva 
verksamhet med välgörande ändamål, vilket stämmer överens med det arbete 
elevkårer gör. 
 
Mer information om Engkviststiftelserna hittar ni här: 
http://www.engkviststiftelserna.se/ 
 
Forum	  Syd	  
Forum Syd delar ut projektbaserade bidrag för projekt som rör mänskliga rättigheter 
och internationellt arbete, vilket passar perfekt om din elevkår vill vidga sina vyer. 
Det finns 11 olika projektbidrag att söka hos Forum Syd, och ni kan få hjälp från deras 
handläggare med bidragsansökan. 
 
Mer information om Forum Syd hittar ni här: 
http://www.forumsyd.org/ 
 
Göteborgs	  barnhus 
Stiftelsen Göteborgs Barnhus delar ut bidrag till ideella föreningar som främjar barn- 
och ungdomsverksamhet i Göteborg med omnejd. Den här stiftelsen delar ut bidrag 
två gånger om året, där sista ansökningsdatum är den 15 mars och den 15 september.  
 
Mer information om Göteborgs barnhus hittar ni här: 
http://www.goteborgsbarnhus.se/ 

Helge	  Ax:son	  Johnsons	  Stiftelse	  
Hos denna stiftelse kan en söka bidrag för barn- och ungdomsverksamhet som 
bedrivs i föreningsform, och bidrag delas ut varje år kring den 22 juni 
(bidragsansökan måste däremot vara inlämnad redan den 1 februari). 
 
Mer information om Helge Ax:son Johnsons Stiftelse hittar ni här: 
http://haxsonj.se/www/ 
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Idéer	  för	  livet	  
Tanken med Idéer för livet är att ge barn och ungdomar möjlighet att upptäcka sina 
egna förmågor för att de på så sätt ska få stärkt självkänsla. Bidraget kan delas ut till 
ideella organisationer för exempelvis mångfalds-, idrotts- eller kulturprojekt. En kan 
också ansöka om det här bidraget för att kunna skapa sociala mötesplatser, vilket 
passar elevkårer som handen i handsken. 
 
Mer om idéer för livet hittar ni här: 
http://www.ideerforlivet.se/ 
 
Internationella	  Programkontoret 
Hos Internationella Programkontoret kan en ansöka om bidrag för internationella 
samarbetsprojekt. Om ni vill inleda internationellt arbete genom elevkåren och till 
exempel utbyta erfarenheter med en elevkår i ett annat land är det här ett perfekt 
bidrag att söka. 
 
Mer om Internationella Programkontoret hittar ni här: 
http://www.programkontoret.se/sv/ 
 
Stiftelsen	  Konung	  Gustav	  V:s	  90-‐årsfond 
Den här stiftelsen främjar ideell ungdomsverksamhet, och sista ansökningsdatum är 
15 september varje år. Konung Gustav V:s 90-årsfond tar emot ansökningar via 
hemsidan, och bidrag kan delas ut till alla möjliga typer av projekt som syftar till att 
utveckla unga ledare, att skapa erfarenhetsutbyte eller liknande. 
 
Mer om Konung Gustav V:s 90-årsfond hittar ni här: 
http://gv90.se/ 

Kronprinsessan	  Margaretas	  Minnesfond	  
Anslaget från den här minnesfonden delas ut för inhemska sociala och välgörande 
ändamål till ideella föreningar och institutioner. Ansökan lämnas in senast den 1 
november, och bidraget delas ut i februari. Under ansökningstiden finns en 
sekreterare tillgänglig som kan hjälpa till med bidragsansökan. 
 
Mer om Kronprinsessan Margaretas Minnesfond hittar ni här: 
http://www.margaretas-minnesfond.org/ 

Kronprinsessparets	  Bröllopsstiftelse	  
Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse ger bidrag för arbete som främjar barn- och 
ungdomars hälsa och/eller motverkar utanförskap. Ansökningar tas emot via 
hemsidan senast den 31 augusti, och beslut lämnas ut senast 30 november. 
 
Mer om Kronprinsessparets Bröllopsstiftelse hittar ni här: 
 http://www.kronprinsessparetsstiftelse.se/ 
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Prins	  Carl	  Gustafs	  Stiftelse	  
Den här stiftelsen främjar välgörande, sociala, idrottsliga, konstnärliga eller andra 
kulturella ändamål, med särskilt fokus på barn- och ungdomsverksamhet. Det är med 
andra ord en perfekt stiftelse för elevkårer att söka bidrag från. 
 
Mer om Prins Carl Gustafs Stiftelse hittar ni här: 
http://www.kungahuset.se/hovstaterna/kungligastiftelser/prinscarlgustafsstiftelse 

Prins	  Gustaf	  Adolfs	  och	  prinsessan	  Sibyllas	  minnesfond	  
Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond ger bidrag till olika typer av 
barn- och ungdomsverksamheter. Tidigare har bland annat Rädda Barnen och 
Fryshuset beviljats bidrag från minnesfonden, och även elevkårer skulle kunna dra 
nytta av den. 
 
Mer om Prins Gustaf Adolfs och prinsessan Sibyllas minnesfond hittar ni här: 
http://www.gafonden.com/index.html  

Länsstyrelser	   	  
En kan också använda sig av Länsstyrelsernas databas för att länsvis söka efter olika 
stiftelser och fonder som delar ut bidrag, den finns här: 
 
http://web05.lansstyrelsen.se/stift/StiftWeb/SSearch.aspx 

Kommunbidrag	  
Många kommuner har	  något som heter "Snabba Slanten", "Ungdomschecken", 
"Kulturstöd för unga" eller liknande, där kommuner ger ut bidrag mellan 5000 – 20 
000 kr, till olika projekt. Dessa projekt kräver viss planering, uppföljning och 
utvärdering, men är relativt enkla att söka för en elevkår. 
 
Googlar ni på till exempel ”projektbidrag ungdomar kommun” kommer ni hitta en 
hel del. Ni kan också kontakta er kommun direkt och fråga vad som kan vara aktuellt 
för er i bidragsväg. 
 
 


