
 

 
 

 

Kursregler 2019  

SFV upprätthåller studiecentralsverksamhet och registrerade svensk- eller 

tvåspråkiga föreningar som arrangerar kurser i samarbete med SFV kan 

erhålla bidrag enligt följande anvisningar:  

 

1. Kursanmälan skall göras till SFV senast två veckor före kursstarten. Anmälan görs 

via webbtjänsten KURRE (www.sfv.fi). 

2. En kurs måste omfatta minst 3 undervisningstimmar (3 x 45 min) och ha minst 7 

deltagare (i specialfall 5, kolla med Beatrice Östman i förväg). Också undervisning 

i parallellgrupper med minst fem deltagare och egen gruppledare, som bör framgå 

av kursprogrammet, kan räknas som undervisningstimmar och som en del av en 

kurs. 

3. SFV stöder inte kurser som erhåller bidrag från annan studiecentral eller annan 

offentlig finansiering. Åländska deltagare kan räknas med i deltagarstatistiken, 

men åländska föreningar får inte göra en kursanmälan eftersom Åland har egen 

utbildningslagstiftning. 

4. Av kursprogrammet bör tydligt framgå datum och klockslag (start- och sluttid), 

tema och föreläsare. 

5. Vid marknadsföring av kursen (i t.ex. annons, cirkulär, program) bör det framgå 

att kursen arrangeras i samarbete med SFV. 

6. Kursbidraget är 50 % av godkända timkostnader men högst 20 euro per godkänd 

undervisningstimme. SFV betalar kursbidraget direkt till kursarrangören. 

7. Kursarrangören betalar alla räkningar/utgifter som hör till kursen. Inga kvitton 

bifogas redovisningen till SFV, men alla kostnader för vilka man söker kursbidrag 

bör vara verifierbara på basis av verifikat.  

Följande kostnader är inte statsbidragsberättigade: Lönekostnader för 

egen personal för arbete som sker under arbetstid, kostnader för administration 

och planering, hyror för egna utrymmen, annonser i egna tidningar samt övriga 

uppskattade kostnader. 

8. Kursarrangörerna sänder in kursredovisningen med bilagor senast fem veckor 

efter det att kursen avslutats via webbtjänsten KURRE (under www.sfv.fi). På 

ansökan kan beviljas tilläggstid. OBS! De sista redovisningarna för året (för kurser 

i december) måste inlämnas senast vecka 2 följande år. 

9. Det är viktigt att meddela SFV om en kurs inhiberats. Meddela oss också om 

redovisningen av någon anledning försenas.  

10. Ofullständiga kursredovisningar returneras för komplettering. Ett e-

postmeddelande om eventuella brister i redovisningen sänds till kursarrangören.  

https://sfv.fi/sv/hem/
https://sfv.fi/sv/hem/

