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 Räddningsnämnden 
  
 
 
 
 

Ansökan från Uppsala brandförsvars idrottsklubb (802511-4201) om 
bidrag för år 2019. 
 
Förslag till beslut 
Räddningsnämnden föreslås besluta 
att ge ett bidrag till brandförsvarets idrottsklubb på 15 500 kr för år 2019. 
 
Sammanfattning 
Uppsala brandförsvars idrottsklubb har ansökt om ett bidrag för sin verksamhet. 
Uppsala brandförsvars idrottsklubb är en ideell förening för brandförsvarets personal. 
Föreningens medlemmar deltar i olika nationella tävlingar för brandförsvar. Idrottsklubben 
främjar fysisk träning för brandförsvarets personal utanför arbetstid. 
 
   
Bilagor 
Bidragsansökan från brandförsvarets idrottsklubb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth Samuelsson 
Brandchef 

 



 
 

 Räddningsnämnden 
 Uppsala kommun 

 
 

Bidragsansökan från Uppsala brandförsvars idrottsklubb 
 

Uppsala brandförsvars idrottsklubb (UBIK) har en historia som troligtvis är lika lång som 
brandförsvaret. Idrottsklubben har ett flertal viktiga funktioner. Dels som marknadsförare för 
Uppsala brandförsvar på olika mästerkap, stödja personalen i att uppsätta mål för sin träning och 
framför allt i att förbättra gemenskapen på vår arbetsplats. UBIK är en allmännyttig ideell förening 
som drivs av en styrelse som arbetar eller har arbetat på Uppsala brandförsvar.  
 
Varje år ger UBIK ca 15000 - 20000 kr i bidrag till anmälningsavgifter, resa och boende till 
medlemmar som vill representera Uppsala Brandförsvar i någon av Svenska Brand & 
Räddningstjänstens idrottsförbund tävlingar.  
Föreningen är helt beroende av medlemsavgiften som är 100 kr/år, för närvarande har UBIK 101 st. 
medlemmar.  
 
UBIK söker härmed om ett bidrag för vår verksamhet under 2019. Bidraget vi söker är 1/3 basbelopp 
vilket motsvarar 15500 kr 2019. Pengarna ska användas till personalbefrämjande insatser som UBIK 
helt eller delvis bekostar under 2019. 
 
UBIK personalbefrämjande insatser 2019: 

- Brand-SM skidor i Orsa 2019.  
- Brand-SM Crossfit 
- Bekostar två istider per vecka i Gränby ishall (vår - höst). 
- Brand-SM i fotboll. 
- Brand-SM i löpning. Göteborgsvarvet & Tjurruset 
- Brand-SM i golf. 
- Årsavgift till SBRIF 

 
Uppsala Brandförsvars idrottsklubb 
Garnisonsvägen 1 
75337 Uppsala 
 
Bankgiro 997-2746 
Org. Nr 802511-4201 
 
Med vänlig hälsning 
 
Bengt Eriksson 
Stf. Styrkeledare och  
ordförande i Uppsala Brandförsvars idrottsklubb 
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