
Redovisning av delegationsbeslut på Fritids- och folkhälsonämnden  
2022-12-13 

 

1. Delegationsbeslut 2022-11-28 avseende Ansökan om anläggningsbidrag från 
Bredareds IF för byte av armaturer på elljusspår (2022-00207). 
 

2. Delegationsbeslut 2022-12-05 avseende Ansökan från Boxningsklubben Rebell om 
arrangörsbidrag till The Golden Girl Championship 3-5 februari 2023 (2022-00215). 
 

3. Delegationsbeslut 2022-12-05 avseende Ansökan från Borås Brottarklubb om 
arrangörsbidrag till Knalleträffen 18 februari 2023 i Boråshallen (2022-00216). 



 

 

 

Postadress 

501 80 Borås 
Besöksadress 

Sturegatan 38 
Hemsida 

boras.se 
E-post 

fritidfolkhalsa@boras.se 
Telefon 

033-35 70 00 vxl 

 

 
DELEGATIONSBESLUT 

Sida 

1(1) 

Datum 

2022-11-28 
Instans 

Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00207 3.6.7.2 

 

Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 35 73 77 
 

 

 

Ansökan om anläggningsbidrag från Bredareds IF för 

byte av armaturer på elljusspår 

Delegationsart 

Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2022-02-22  

§ 24 meddelas följande beslut: 

Beslut 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja Bredareds IF ett 
anläggningsbidrag på 50 % av kostnaden för byte till LED-belysning på 
elljusspåret, max 150 000 kr.  
 
Utbetalning av bidrag sker efter att föreningen, senast två år efter beslutet, 
redovisat sina kostnader. 

Sammanfattning 

Bredareds IF ansöker om 150 000 kr i bidrag för att byta ut lamporna till LED-

belysning på deras elljusspår.  

 

Kostnaden för investeringen beräknar föreningen till 300 000 kr. Föreningen 

har varit i kontakt med energirådgivare och fått rådet att göra denna åtgärd för 

att energieffektivisera och spara in på elförbrukningen. 

 

Anläggningsbidraget för energibesparande åtgärder är 50 % av kostnaden. Max 

bidrag är 150 000 kr. Detta innebär att föreningen kan få bidrag för att byta 

lamporna på elljusspåret med max 150 000 kr i bidrag. 

Beslutet expedieras till 

1. Bredareds IF 
 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 17 november 2022 14:43 
Till: info@bredaredsif.se; Marita Haglund; Fritids- och folkhälsonämnden 

Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Ansökan byte av armaturer syfte.pdf; Ansökan byte av armaturer 

kostnad.pdf; Ansökan byte av armaturer finansiering.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Anläggningsbidrag föreningsägda anläggningar 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-17 14:43 
Ansökningsnr: 1255 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 150 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Syfte 

Bidraget är ett stöd för att göra omfattande ny-, om- eller tillbyggnad av 
föreningsägd lokal eller anläggning.  

Målgrupp 

Alla föreningar som har föreningsägd lokal eller anläggning och som erhåller någon 



form av kommunalt bidrag kan söka anläggningsbidrag.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven. 

• Kompletta ansökningshandlingar ska lämnas till Fritids- och folkhälsoförvaltningen 
senast 2 månader innan arbetet kan påbörjas.  

• Åtgärden skall vara genomförd senast två år efter beslut. 

• Bidrag lämnas inte när totalkostnaden är mindre än 20 000 kr, inte heller till 
projekt som har påbörjats före ansökan.  

• Kommunen beaktar hur viktig anläggningen är för kommunen och dess 
föreningsliv.  

• Föreningens antal medlemmar i bidragsgrundande ålder beaktas också, liksom 
hur aktiv föreningen är. 

• Eget arbete får räknas med 100 kr/tim.  

Fördelningsmodell 

Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar om bidraget.  

• Bidraget är 40 procent av totalkostnaden, dock högst 120 000 kr.  

• För arbeten omfattandes energibesparande åtgärder lämnas bidrag på 50 %, 
dock högst 150000 kr.  

• Om särskilda skäl föreligger kan både belopp och procentsatser ändras.  
 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Bredareds IF 
Org.nr: 864500-9229 
Epost: info@bredaredsif.se 

Besöksadress: Råryd, Klockargården 
Postnummer: 50496 

mailto:info@bredaredsif.se


Telefon/Mobil: 0736440822 
Ort: Bredared 
Ansökt av person: Marita Haglund 

 

 

 

Svar  

1.  Vilken typ av byggnation avser ni att genomföra  

   Tillbyggnation  
 

2.  Var god ladda upp en beskrivning av byggnationen nedan:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan byte av armaturer syfte.pdf 

 

3.  Vänligen ladda upp en kostnadsberäkning nedan:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan byte av armaturer kostnad.pdf 

 

4.  Vänligen ladda upp en finansieringsplan nedan:  

   Fil (bifogad) 
Ansökan byte av armaturer finansiering.pdf 

 

5.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   150000  
 

 

 

 



 

 BREDAREDS IF    2022-11-16 

 
 

Ansökan om anläggningsbidrag, byte av armatur på elljusspår 
Bredareds IF ansöker om anläggningsbidrag på 150 000 kronor, dvs 50 procent (energibesparande 
åtgärder) på beräknad kostnad om 300.000 kronor för byte av armatur på elljusspår.  
 
Våren 2022 ansökte Bredareds IF om stöd från Energiinitiativet via Svenska Fotbollsförundet. Stödet 
bestod av att företaget Rexel besökte föreningens anläggning av gav förslag på energibesparande 
åtgärder på föreningens belysning. Målsättningen med Energiinitiativet är att reducera energi-
förbrukning och kostnader för fotbollens föreningsägda anläggningar och därmed frigöra mer 
resurser för barn- och ungdomsverksamheten. Rexel föreslog att Bredareds IF ska byta till led-
armaturer på elljusspåret för att spara energi, vilket kraftigt skulle minska elförbrukningen.  
 
Bredareds IF har under hösten 2022 på grund av höga elpriser valt att minska tiden då elljusspåret  
är tänt, från alla dagar i veckan till kl 21, till måndag-torsdag till kl 20. Elljusspåret på 2,5 km är flitigt 
använt både av boende i Bredared, och personer som åker till Bredared för en gång- eller löptur på 
spåret. Föreningen vill genom att byta armatur öka tiderna för när elljusspåret är tänt.  
 



 

 BREDAREDS IF    2022-11-16 

 
 
 
 
 

Ansökan om anläggningsbidrag, byte armatur på elljusspår 
 

Finansieringsplan, kronor 
Riksidrottsförbundet, stöd till anläggningar, 
miljö- och energiprojekt 

150 000 

Borås Stad, anläggningsbidrag 
energibesparande åtgärder 

150 000 

Totalt 300 000 

 
 
 



 

 BREDAREDS IF    2022-11-16 

 
 
 
 

Ansökan om anläggningsbidrag, byte av armatur på elljusspår 
 

Beräknade kostnader, kronor 
Armaturer 220 000 

Arbetskostnad 80 timmar och lifthyra 80 000 

Totalt, inkl moms 300 000 

Beräkningen av kostnader är gjord i dialog med Elektrikern i Borås AB 
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DELEGATIONSBESLUT 

Sida 
1(1) 

Datum 
2022-12-05 

Instans 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Dnr FOFN 2022-00215 3.6.7.2 

 
Mikael Hedberg 
Handläggare 
033 357377 
 

 

 

Ansökan från Boxningsklubben Rebell om 
arrangörsbidrag till The Golden Girl Championship 3-5 
februari 2023 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2022-02-22  
§ 24 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att bevilja BK Rebell ett 
arrangörsbidrag, på max 25 000 kr. för hyra av Boråshallen, under Golden Girl 
Championship 2023 den 3-5 februari 2023. 
 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att utbetalning av bidrag sker efter 
föreningarna, senast tre månader efter arrangemanget redovisat det ekonomiska 
resultatet för tävlingen. 

Sammanfattning 
RK Rebell ansöker om 50 000 kr i bidrag för att arrangera boxningsturneringen 
Golden Girl Championship den 3-5 februari 2023. 
 
Föreningen ansöker om bidrag för hyra av Boråshallen, ringhyra samt för läkare 
vid arrangemanget.  
 
Föreningen räknar med cirka 300 stycken deltagare och medföljande tränare 
och ledare 1-2 personer per boxare. Tävlingen är en av de största 
boxningstävlingarna i värden för kvinnor och de räknar med boxare från i cirka 
20 länder. De räknar med cirka 1 000 åskådare totalt. Tävlingen kommer att 
streamas och föreningen räknar med cirka 20 000 tittar från hela världen. 
 

Beslutet expedieras till 
1. BK Rebell 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
Mikael Hedberg 
Handläggare 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 1 december 2022 10:42 
Till: ray@teamgolden.se; Fritids- och folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: arrangörsbidragsansökan Golden Girl Championship 2023.pdf; 

arrangörsbidragsansökan Golden Girl Championship 2023.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Arrangörsbidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-12-01 10:42 
Ansökningsnr: 1267 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 50 000 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om 
stora arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv 
som i samarbete med staden genomfört lyckade evenemang.  

Syfte 

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna 
genomföras.  

 Målgrupp 



Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  

• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader 
före evenemanget.  

• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.  

Bedömningskriterier 

En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare 
samt nivå/ status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  

 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Boxningsklubben Rebell 
Org.nr: 802448-7095 
Epost: ray@teamgolden.se 

Besöksadress: Fredsgatan 4 
Postnummer: 51561 
Telefon/Mobil: 0735945411 
Ort: Svaneholm 
Ansökt av person: Raymond Husac 

 

 

 

Svar  

1.  Namn på evenemang  

   The Golden Girl Championship 2023  
 

2.  Mellan vilka datum kommer evenemanget att pågå?  

   3-5 februari 2023  
 

mailto:ray@teamgolden.se


3.  Vilken status har evenemanget?  

   Internationellt  
 

4.  Var god uppskatta antal deltagare på evenemanget  

   600  
 

5.  Vänligen uppskatta publikantal på evenemanget  

   200  
 

6.  Kommer ni ha entréavgift och i sådant fall hur stor?  

   ja, 100:- på lördagens kvällsgala för vuxna, barn gratis.  
 

7.  Var god ladda upp en beskrivning av evenemanget nedan:  

   Fil (bifogad) 
arrangörsbidragsansökan Golden Girl Championship 2023.pdf 

 

8.  Vänligen ladda upp en budget för evenemanget nedan:  

   Fil (bifogad) 
arrangörsbidragsansökan Golden Girl Championship 2023.pdf 

 

9.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   50000  
 

 

 

 



Arrangörsbidragsansökan THE GOLDEN GIRL CHAMPIONSHIP 2023 
 

Svaneholm 22/11- 22 

 

 

Vi söker arrangörsbidrag för vår internationella turnering The Golden Girl Championship. Som skall gå 
i Boråshallen den 3-5 februari, 2023. 
Vi uppskattar ungefär 250 – 300 deltagare från ca 20 länder, 2020 var det över 25 som deltog. Så det 
kan ju bli fler. Vi vet redan nu att det kommer deltagare från Sverige, Norge, Finland, Danmark, 
Tyskland, Frankrike, England, Skottland, Irland, Wales, Spanien, Portugal, Italien, Holland, Island, 
Sydafrika, Nigeria, Saudiarabien, Australien. Dessutom har de ju med sig ledare, familjer etc. Vi 
räknar med ca 800 deltagare som har anknytning till utövarna, coacher, ledare, domare, funktionärer 
etc. Publik brukar ju aldrig vara jättemycket men säg ca 200 då så har vi inte överdrivit. 
The Golden Girl Championship är en av världens största damturneringar och är ett fint ansikte utåt 
för sporten, Borås och Sverige.  
Damboxningen behöver dock hjälp för att kunna drivas vidare, den är lika kostsam som exempelvis 
king of the ring i sina fasta utgifter men det drar inte in lika mycket pga färre deltagare, sponsorer är 
mycket svårt att få tag i. VI syns dock väldigt bra, ca 20000 tittare följer oss på livestream världen 
över, vi sätter både Borås, damboxningen och Sverige på kartan 
Vi söker nu då detta arrangörsbidrag för 
Hyra av Boråshallens A-hall, cafeteria, kök och rotundan, uppskattat runt 26000:- 

Läkare 3 st: 18000:- 

Samt 1 boxningsring: 6000:- 
Totalt: 50000:- 
 

Uppskattad uppställning utgifter: 

Axfood - Grossist: 12000:- 
Domararvode: 21000:- 
Domare och speakerboende: 12000:- 
Domarnas reseersättning: 11500:- 
Läkare1: 6000:- 
Läkare 2: 6000:- 
Läkare 3: 6000:- 
Speaker: 4000:- 
Anders hedlund, datatekniker, TA systemet: 3500:- 
Anders Hedlund, boende hotel: 750:- 
Webbtv streaming, Kenneth Bruun: 9000:- 
Kenneth Bruun webstream, boende: 2000:- 
Hyra boxningsring: 6000:- 
Supervisor: 1500:- 
Supervisor 2: 1000:- 
Supervisor 3: 1000:- 
Boende supervisors: 3000:- 
City sparköp inköp kiosk samt catering: 12000:-. 
Taxi: 2500:- 



Idrottshall: 26000:- 
 
Sammanlagt:   146250:- 
 
 
Uppskattade uppställning intäkter: 
Kafeteria: 20000:- 
Startavgifter: 300 startande X 350:- =105000:- 
Stöd av förbund: 10000:- 
 
Uppskattad intäkt vid 300 startande: 135000:- 
 
 

 

Raymond Husac                                                                                                   

Kassör                                                                                                                    

Arrangörs och tävlingsansvarig, BK Rebell 

0735-945411 
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Ansökan från Borås Brottarklubb om arrangörsbidrag 
till Knalleträffen 18 februari 2023 i Boråshallen 

Delegationsart 
Med stöd av Fritids- och folkhälsonämndens beslut om delegation 2022-02-22 
 § 24 meddelas följande beslut: 

Beslut 
Fritids- och folkhälsoförvaltningen beslutar att avslå ansökan eftersom 
bedömningen är att det inte är ett arrangemang på nationell eller internationell 
nivå. 

Sammanfattning 
Borås Brottarklubb ansöker om arrangörsbidrag på 5 500 kr. för att arrangera 
ungdomsturneringen Knalleträffen lördagen den 18 februari 2023. 
 
Föreningen räknar med cirka 130 deltagare i åldern 7-17 år, arrangemanget 
kommer att vara i Boråshallen. De söker bidraget för att arvodera domare. 
 

Beslutet expedieras till 
1. Borås Brottarklubb 

 
 
Fritids- och folkhälsonämnden 
 
 
Mikael Hedberg 
Handläggare 



Från: Borås Stad <fritid@boras.se> 
Skickat: den 29 november 2022 19:54 
Till: bbk@borasbrottarklubb.se; Jennie Näsström; Fritids- och 

folkhälsonämnden Diarium; FoF Fritid 
Ämne: Inskickad bidragsansökan 
Bifogade filer: Borås Brottarklubb ansökan evenemang.pdf; Borås Brottarklubb 

ansökan evenemang budget.pdf 
 

 

Detta meddelande kommer från en extern avsändare.  
Meddelandet har skickats från någon utanför Borås Stads organisation.  

 

Inskickad bidragsansökan 
Följande ansökan är mottagen.  

Bidragsinformation  

Bidrag: Arrangörsbidrag 
Ansökningstidpunkt: 2022-11-24 19:53 
Ansökningsnr: 1259 
Diarienr:  
Handläggare:  
Ansökt summa: 5 500 kr 

 

 

 

Bidragsbeskrivning  

Borås Stad vill uppmuntra föreningar att ta initiativ till att söka och konkurrera om 
stora arrangemang till staden. Vi har idag ett välvilligt och professionellt föreningsliv 
som i samarbete med staden genomfört lyckade evenemang.  

Syfte 

Med detta stöd ska evenemang på nationell eller internationell nivå kunna 
genomföras.  



 Målgrupp 

Arrangörsbidrag kan sökas av alla föreningar som får kommunalt bidrag.  

Villkor 

• Föreningen ska uppfylla de grundläggande kraven.  

• Ansökan ska vara Fritids- och folkhälsoförvaltningen tillhanda senast två månader 
före evenemanget.  

• Beviljat bidrag ska redovisas senast tre månader efter evenemanget.  

Bedömningskriterier 

En samlad bedömning av attraktionskraft för Borås Stad, publik och antal deltagare 
samt nivå/ status på evenemanget ligger till grund för bidragsbeslutet. Fritids- och 
folkhälsoförvaltningen avgör i varje enskilt fall och beslutet är inte normgivande.  

 

 

Föreningsinformation  

Föreningsnamn: Borås Brottarklubb 
Org.nr: 864500-1135 
Epost: bbk@borasbrottarklubb.se 

Besöksadress: Box 1151 
Postnummer: 50111 
Telefon/Mobil: 0703748332 
Ort: Borås 
Ansökt av person: Jennie Näsström 

 

 

 

Svar  

1.  Namn på evenemang  

   Knalleträffen  
 

2.  Mellan vilka datum kommer evenemanget att pågå?  

mailto:bbk@borasbrottarklubb.se


   230218  
 

3.  Vilken status har evenemanget?  

   Nationellt  
 

4.  Var god uppskatta antal deltagare på evenemanget  

   150  
 

5.  Vänligen uppskatta publikantal på evenemanget  

   300  
 

6.  Kommer ni ha entréavgift och i sådant fall hur stor?  

   Nej  
 

7.  Var god ladda upp en beskrivning av evenemanget nedan:  

   Fil (bifogad) 
Borås Brottarklubb ansökan evenemang.pdf 

 

8.  Vänligen ladda upp en budget för evenemanget nedan:  

   Fil (bifogad) 
Borås Brottarklubb ansökan evenemang budget.pdf 

 

9.  Vad blir totalbeloppet ni ansöker om?  

   5500  
 

 

 

 



Beskrivning av engagemanget 

Varje år håller Boråsbrottarklubb Knalleträffen, en nationell brottartävling. I år går den av stapeln 
den 18 februari 2023 i Boråshallen i samband med att klubben firar 100 år. 

Vi hoppas på ca 130 anmälda brottare i åldrarna 7-17 år från alla delar av Sverige. 

Vi kommer behöva arvodera ca 10 domare som kommer döma på tre olika brottarmattor och två 
personer till sekretariat. Övrig logistik sköts av ideella föräldrar. 

Tävlingen startar med invägning och ringormskontroll lördag morgon. Någon timma senare startar 
tävlingarna och brukar hålla på fram till 17. 

 



Borås Brottarklubb ansökan evenemang

Budget
Intäkter
Brottaravgifter 130*200 26000

Kostnader
Hyra lokal 7000
Priser 6000
Domare 13500
Sekretariat 5000

Resultat: -5500

Ansökt bidrag: 5500

Summa: 0
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