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• Utdelningen ska gå till att ge svårt allergisjuka barn ”guldkant i tillvaron”. Det kan 

handla om exempelvis att ordna en födelsedagsfest, delta i ett läger, eller till en 

vistelse på Södergården eller annan semestervistelse 

• Ansökan gäller enskilda medlemmar. I vissa fall kan dock ansökan ske genom 

allergiförening. 

• Förbundsstyrelsen fattar beslut om utdelningen 

Förslaget till utdelning bereds av en delegation, utsedd av förbundsstyrelsen. 

• När tillgången på medel så medger ges också stöd till astma- och allergiforskning för 

barn samt till direkta åtgärder för att främja astma- och allergisjuka barns miljöer. 

 

• I vissa fall kan föreningar som anordnar läger/resor och liknande, för att möjliggöra 

för enskilda personer som uppfyller kriterierna, komplettera ansökan till 

PostkodLotteriet/Blomsterfonden med att också ansöka om medel från 

Barnallergifonden för att möjliggöra för dessa att delta.  

• Bidraget per person kan högst utgå med samma belopp som kostnaden för 

deltagande. I beslutet anges också det högsta totala belopp som kan betalas ut till 

aktiviteten. Ansökan kan komma in från föräldern men även från föreningen. 

 

1. Ansöknings- och utdelningsperioder  

Utdelning ur Barnallergifonden behandlas på förbundsstyrelsens sammanträden i 

december och maj. Dock kan utdelning till föreningsverksamhet ske även vid övriga 

sammanträden i förbundsstyrelsen. 

 

2. Ändamål som söks för bidraget 

Av ansökningsblanketten framgår att flera skilda ändamål för ansökan kan anges. 

Stöd lämnas till ett av dessa ändamål per ansökningstillfälle. 
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3. Hur många gånger kan familjen söka totalt? Gräns maxbelopp? När 

kan familjen söka på nytt efter beviljat bidrag? 

• En familj kan maximalt beviljas bidrag två gånger ur Barnallergifonden inom en 

sjuårsperiod.  

o Undantag: Södergården samt till verksamhet inom förbundet.  

• Samtliga syskon med diagnosen astma/allergi i familjen kan söka vid samma tillfälle. 

• Minst två år måste förlöpa mellan bidragen.               

• Bidragen är avsedda att underlätta för barnen att leva ett friskare liv, och att minska 

utanförskapet. Därför avser bidraget att täcka delar av den totala kostnaden eller, i 

de fall bidraget avser fysiska produkter, täcka kostnaden för en ”bas-produkt”. 

• Högst kan en familj vid samma ansökningstillfälle erhålla bidrag på maximalt 12 000 

kr 

4. Redovisning 

• Redovisning med kvitton samt en kommentar från föräldrarna krävs vid bidrag över 

3 000 kr. 

o Ej redovisat bidrag ska återbetalas.  

• Felaktigt använda beviljade medel medför avstängning från möjlighet att erhålla stöd 

ur fonden.  

• Omdisponering av beviljat bidrag beslutas av delegationen som förbundsstyrelsen 

utsett 

• Det beviljade bidraget används inom 1 år 

• Redovisning är en förutsättning för att kunna söka bidrag vid ett senare tillfälle 

 

5. Medlemskap/Ansökningskriterier för enskild person 

• För att erhålla stöd ur Barnallergifonden krävs minst ett års medlemskap räknat från 

första betalningsdag. Undantag kan beviljas efter beslut i förbundsstyrelsen.  

• Intyg från vårdinrättning som inte är äldre än 2 år som styrker behovet. Eventuell 

kostnad för vårdintyg kan vid ett beviljande ingå i bidraget, förutsatt att kostnaden 

tas med i ansökan och att kvitto/faktura eller motsvarande bifogas i samband med 

ansökan. 
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• Bidrag beviljas tills den dag barnet fyller 18 år. 

 

6. Utdelningsbara medel 

Ett medelvärde av de senaste 5 årens insamlade medel och utdelning, fondplaceringar m.m. 

delas ut efterföljande år.  

 

7. Besked om beslut till sökande 

• Sökande lämnas så snart som möjligt skriftligen besked om beslut (avslag eller 

tillstyrkan) och beviljat anslag betalas ut. 

• Motivering lämnas inte. 

• Avslagen ansökan, läkarintyg mm returneras inte. Förstörs. 

 

8. Övrigt 

Ofullständiga ansökningar behandlas inte.   

Fonden beviljar ej ansökningar i efterskott. 

 

9. Bidragsbelopp 

Bidragstyp Rambelopp upp till  

För rekreationsaktivitet 

• per barn som uppfyller villkoren 

• för en medföljande vuxen 

• per barn till rekreationsresa Södergården, Valle Marina 

och/eller förbundets/föreningars egen lägerverksamhet 

• för en medföljande vuxen 

 

3 000 kr 

3 000 kr 

4 000 kr 

 

4 000 kr 

För hushållsmaskiner, dator, luftrenare och övrigt material per 

sökande hushåll 

5 000 kr 

Kvalsterskydd, per barn 3 000 kr 

Cykel 3 000 kr 

 


