
   

Sök medel för att anordna lokal utbildning 
 
Medlemmar i Neurosektionen har möjlighet att ansöka om medel för att 
anordna lokala utbildningsaktiviteter i syfte att utveckla och fördjupa 
kunskaper för fysioterapeuter som arbetar med personer med neurologiska 
skador och sjukdomar.  

Ansökan om medel får endast göras av medlem i sektionen för neurologi. Medlen är tänkta att 
täcka hela eller delar av de direkta kostnader som erhålls i samband med utbildningen.  
Utbildningen bör vara öppen för sektionens medlemmar och annonseras på sektionens 
hemsida. 

Fyll i nedanstående ansökningsformulär och bifoga program med tider, föreläsare och ämne 
samt inbjudan. Gör även en kort presentation av föreläsare och deras meriter. Ansökan 
skickas till sektionens kassör minst 2 månader innan utbildningen ska genomföras.  

Tilldelade medel enligt godkänd ansökan utbetalas mot faktura eller mot redovisade kvitton. 
Redovisning ska ske senast en månad efter genomförd aktivitet. Återrapport av 
utbildningsdagen sker genom reportage på hemsidan samt till styrelsen genom en 
sammanställd utvärdering inom två månader efter utbildningsdagens genomförande. 

 

Ansökningsformulär samt program, inbjudan och föreläsarepresentation skickas per post eller 
inskannade mail till: 

Sektionen för neurologi 

Helena Tholin 
Region Örebro län 

Karla vårdcentral 

Älvtomtagatan 30 

703 42 Örebro.  

helena.tholin@regionorebrolan.se 

 

För frågor kring ansökan kontakta kassören via mail eller telefon: 
helena.tholin@regionorebrolan.se 

Telefon 019-602 95 17, 0733-509919  
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ANSÖKAN om medel för att ordna utbildningsaktivitet 

Utbildning: 
 
 
Arrangör (kontaktperson, arbetsplats, adress, tfn, mail) 
 
 
 
Datum och plats: 
 

Antal deltagare: 
 

Föreläsare och ämne: 
 
 
 
 
Beskriv hur och när inbjudan kommer att distribueras och till vem. 
 
 
 
Summa sökta medel: 
 
Budgeterade kostnader: 
 
Lokal: 
 
Förtäring: 
 
 
Arvoden föreläsare* (ange egen företagare eller 
löntagare inkl soc avg): 
 

Resa och logi föreläsare: 
 

Trycksaker: 
 
 
Övrigt: 
 
 
Budgeterade intäkter: 
 
Antal betalande deltagare: Pris för att delta: 

 
*Arvode till föreläsare bör följa Fysioterapeutermas s rekommendationer (se bif bilaga).  
 
Godkännande av verksamhetschef (signatur, datum, namnförtydligande): 
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