Anvisningar för studiecirklar 2019
SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och personer som startar
studiecirklar i samarbete med SFV kan få statsbidrag enligt reglerna i följande
anvisningar, förutsatt att cirkeln inte får andra offentliga bidrag.

1.

Studiecirkeln anmäls till SFV då cirkeln startat. Vi rekommenderar anmälan efter
första studiemötet. Anmälan görs via sfv.fi/cirkelbidrag eller i samband med
redovisning av en tidigare cirkel.

2.

Cirkeln kan startas av en privatperson eller en förening. Cirkeln kan starta när som
helst och är inte bunden till kalenderåret eller terminer. Studieperioden omfattar
högst ett år räknat från startdatum.

3.

En cirkel har minst 5 deltagare (i specialfall 3, kolla med Beatrice Östman). Barn kan
delta, men ledaren bör vara 18 år.

4.

En studieperiod är minst 10 men högst 20 studiecirkeltimmar (en timme = 45
minuter). Om studiecirkeln fortsätter måste den anmälas på nytt.

5.

Cirkelmedlemmarna skall träffas minst 3 gånger per cirkel. En grupp kan redovisa
max 4 cirklar per år.

6.

Redovisningsblanketter (inklusive reseräkning och närvarolista)
cirkelledaren efter att studiecirkelanmälan registrerats hos SFV.

7.

Statsbidraget för år 2019 är max 100 euro/studiecirkel för godtagbara, verifierade
kostnader.

8.

Studiecirkelledaren betalar alla räkningar/utgifter som hör till cirkeln. Godtagbara
kostnader för en cirkel är kostnader för material (t.ex. litteratur), cirkelledarens
resekostnader, kostnader för utomstående sakkunnig/föreläsare, hyreskostnader
samt kostnader för skälig traktering.

9.

Cirkelredovisning insänds senast en månad efter det att cirkeln avslutats. Till
redovisningen bifogas en eventuell reseräkning för cirkelledaren. Privatpersoner bör
av skatteskäl bifoga kvitton i original eller genom bestyrkt kopia till redovisningen.
Kvittona bör hänföra sig till den tidsperiod som studiecirkeln planerats och verkat.
Utskrift från nätbanken duger också. Föreningar redovisar kostnaderna och skriver
under redovisningsblanketten. Vid behov måste man kunna uppvisa kvitton.

sänds

till

10. Redovisningen sänds in undertecknad i original med bilagor. Man får inte
återanvända gamla blanketter. Genom att underteckna och datera cirkelredovisningen
intygar cirkelledaren att alla uppgifter är korrekta. Också en av deltagarna bör intyga
att cirkeln hållits. Kom ihåg att skriva ert kontonummer i IBAN-format tydligt med
fullständig nummerserie!
11. Meddela SFV ifall cirkeln upphör.

