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Nya kriterier utdelning Blomsterfonden för perioden 2020-2022 

Astma- och Allergiförbundets föreningar kan söka ekonomiskt stöd från Blomsterfonden, 

förbundets egen fond. Pengarna kommer delvis från Postkodlotteriet och delvis från 

insamlade medel. Eftersom Blomsterfonden idag huvudsakligen får sina intäkter från 

Postkodlotteriet och inte via insamling t.ex. så brukar vi skriva ut fonden som 

Postkodlotteriet/Blomsterfonden. Fonden delar ut cirka en miljon per år och allt går till 

allergiföreningar runt om i landet. Förbundsstyrelsen tar beslut om fördelning av medel och 

beviljar bidrag, ärendena bereds av en utsedd representant i förbundsstyrelsen och en 

handläggare på förbundskansliet.  

Bidrag beviljas som regel inte i efterskott utan måste sökas i god tid innan aktiviteten äger 

rum. Däremot kan en förening få ett preliminärt förhandsbesked från handläggaren och FS-

representanten om ev. bidrag och dess storlek, förutsatt att ansökan kommit in i god tid och 

att nästa FS-möte inte kommer hinna behandla ärendet innan aktiviteten är tänkt att äga 

rum. 

Föreningen kan t. ex. söka bidrag för läger, utflykter, föreläsningar m.m. (se lista nedan vad 

som särskilt premieras). Postkodlotteriet/Blomsterfonden går inte in som enda finansiär av 

ett projekt eller en större kostsam aktivitet. Fonden ska sträva efter att sprida bidragen till så 

många olika föreningar som möjligt över hela landet. Vid bedömningen av ansökningar görs 

också en bedömning av den ekonomiska relevansen i ansökningarna. Kontakter tas också 

med de sökande för att såväl komplettera ansökningarna som att öka kunskapen i 

föreningarna hur man skriver ansökningar. 

De läger som anordnas av allergiföreningar och som erhåller bidrag från 

Postkodlotteriet/Blomsterfonden för sin finansiering bör även uppfylla basala kvalitetskrav.  

Följande två punkter är en förutsättning för att allergiföreningar ska erhålla bidrag för sina 

läger från Postkodlotteriet/Blomsterfonden: 

• Lägret ska planeras så att medlemmar i allergiföreningen, med utgångspunkt i de 

kända allergierna, bereds möjlighet att delta. 

• Lägret ska genomföras på det sätt som aviserats i inbjudan som går ut till 

medlemmarna. 

Som exempel innebär detta att en förening som vet om att det finns medlemmar som är 

allergiska mot luftburet ägg ska planera sina läger så att även denne/dessa kan delta på 

lägret. Självklart ska detta också framgå av inbjudan – annars har föreningen ju inte berett 

möjligheten att delta. 



Lägger man sin aktivitet till Södergården Åre får man lite högre bidrag, som mest kan då en 

förening erhålla 40 000 kr, vilket är maxbeloppet som kan beviljas. De flesta bidrag ligger på 

mellan 5–15 000 kr. 

Aktiviteten ska redovisas senast 3 månader efter genomförandet. Har inte en korrekt 

redovisning lämnats in efter 3 månader riskerar ev. nya ansökningar att inte behandlas. Har 

föreningen av någon anledning inte genomfört aktiviteten eller får pengar över åligger det 

föreningen att redovisa det samt skyndsamt återbetala ev. överskott till förbundet. 

 

Fonden bör särskilt premiera: 

• Barn- och ungdomsaktiviteter såsom läger, utflykter m.m. 

• Hälsobefrämjande aktiviteter för ett friskare liv för den enskilde medlemmen 

• Resor till Södergården-Åre och Valle Marina 

• Friluftsaktiviteter i samarbete med Friluftsfrämjandet 

• Medlemsvärvande aktiviteter 

• Kunskapshöjande aktiviteter 

• Aktiviteter som har svårt att få stöd någon annanstans ifrån 

• Nyskapande/utvecklande aktiviteter och projekt 

• Samarbeten och utbyten med andra astma-allergiföreningar; lokalt, regionalt, nationellt och 

internationellt 


