
 

 

 

 

Formål 

EDRs aktivitetspulje anvendes til at finansiere medlemsrettede aktiviteter, herunder udvalgsarbejde, 

interessegrupper, temaer etc. 

Ved finansiering fra en samlet pulje kan der ydes varierende støtte efter behov. Derved skabes større 

fleksibilitet og større fokus på omkostningsstyring.

 

Hvem kan søge om støtte? 

Primære ansøgere er EDRs udvalg og interessegrupper.

Herudover kan accepteres ansøgninger fra lokalafdelinger og enkeltstående arrangementer.

 

Hvad kan der søges støtte til? 

Midler fra aktivitetspuljen skal først og fremmest bidrage til, at dække direkte omkostninger ved 

projektet. Udgifter til kørsel etc. dækkes ikke.

 

Hvordan søges? 

Ansøgningen sendes til HB og skal indeholde relevante oplysninger:

 

• Formål 

• Konkret projektbeskrivelse 

• Budget 

• Tidsplan 

 

Efter projektets gennemførelse fremsendes evaluering af projektet til HB.

 

Annoncering af projektet 

Alle projekter der afvikles med støtte fra EDR skal annonceres på alle EDRs medier. Det skal tydeligt 

fremgå af annoncering og andet materiale, at der er tale om en EDR eller EDR støttet aktivitet..

logoer fås ved henvendelse til hov

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Revisions log 

Vedtaget af hovedbestyrelse

 
 
 

 

 
Side 1 af 1 

Retningslinjer for Aktivitetspulje
Gældende pr. 9. december 2018 

 

EDRs aktivitetspulje anvendes til at finansiere medlemsrettede aktiviteter, herunder udvalgsarbejde, 

Ved finansiering fra en samlet pulje kan der ydes varierende støtte efter behov. Derved skabes større 

et og større fokus på omkostningsstyring. 

Primære ansøgere er EDRs udvalg og interessegrupper. 

Herudover kan accepteres ansøgninger fra lokalafdelinger og enkeltstående arrangementer.

aktivitetspuljen skal først og fremmest bidrage til, at dække direkte omkostninger ved 

projektet. Udgifter til kørsel etc. dækkes ikke. 

Ansøgningen sendes til HB og skal indeholde relevante oplysninger: 

 

Efter projektets gennemførelse fremsendes evaluering af projektet til HB. 

Alle projekter der afvikles med støtte fra EDR skal annonceres på alle EDRs medier. Det skal tydeligt 

andet materiale, at der er tale om en EDR eller EDR støttet aktivitet..

vedbestyrelsen 

dato 

en via elektronisk forhandling 9. decem

 

e 

EDRs aktivitetspulje anvendes til at finansiere medlemsrettede aktiviteter, herunder udvalgsarbejde, 

Ved finansiering fra en samlet pulje kan der ydes varierende støtte efter behov. Derved skabes større 

Herudover kan accepteres ansøgninger fra lokalafdelinger og enkeltstående arrangementer. 

aktivitetspuljen skal først og fremmest bidrage til, at dække direkte omkostninger ved 

Alle projekter der afvikles med støtte fra EDR skal annonceres på alle EDRs medier. Det skal tydeligt 

andet materiale, at der er tale om en EDR eller EDR støttet aktivitet..Officielle 

mber 2019 


