Den 25. januar 2021

Retningslinjer for tilskud til lokale arrangementer
Djøf yder 350 kr. og pr. 1. januar 2022 400 kr. om året pr. medlem til klubbens aktiviteter. For at få del i
tilskuddet skal den pågældende klub ansøge Djøf om et beløb til et givet formål, der så dækkes
efterfølgende efter regning. Langt de fleste ansøgninger bliver godkendt, og der stilles ikke særlige krav til
arrangementets indhold. Bemærk, at du kun kan søge om tilskud til medlemmer af Djøf Offentlig.
Hvis der er djøfere i løntilskud eller i praktikantordninger på din offentlige arbejdsplads, og som er en del af
Djøf-klubben, kan du også ansøge om tilskud på 350 kr. (400 kr. pr. 1. januar 2022) pr. år til dem. Det
kræver, at du samtidig med ansøgningen om midler til Djøf Offentligs medlemmer anfører navnet/navnene
på de medarbejdere, der på dagen for konkrete lokale arrangementer er ansat på disse særlige vilkår. Disse
medarbejdere vil ikke figurere på din medlemsliste eller saldo for klub-midler, da de henhører under en
anden delforening i Djøf.
Ansøgninger og retningslinjer
Tillidsrepræsentanten eller medlemmer af repræsentantskabet indsender senest 14 dage inden et
arrangements afholdelse ansøgning til Djøf og vil herefter modtage bekræftelse på ansøgningen samt en
afregningsblanket. Efter arrangementets afholdelse attesterer tillidsrepræsentanten eller medlemmet af
repræsentantskabet alle originale regnskabsbilag og indsender eller indscanner disse til Djøf sammen med
afregningsblanketten. Herefter sørger Djøf for betaling af de tilsendte bilag. I den forbindelse bedes det
oplyst, hvilken bankkonto pengene skal overføres til. Husk at opgive både registrerings- og kontonummer.
På restaurationsregninger skal det noteres, hvilke personer der har deltaget.
Midlerne kan anvendes efter lokal beslutning til honorering af foredragsholdere, fortæring,
netværksaktiviteter samt helt ekstraordinært til overnatning, rejsegodtgørelse, dækning af kursusudgifter,
hvor tillidsrepræsentanten deltager i TR-kurser, der ikke udbydes af Djøf. Udgifter til mad og drikke skal
holde sig inden for et rimeligt beløb.
Såfremt midlerne anvendes til netværksaktiviteter og sociale arrangementer sker det med det formål at
øge sammenhængskraften og styrke det faglige fællesskab og trivslen. Aktiviteten skal understøtte dette.
Henset til, at det primære formål med midlerne er at bidrage til klubbens faglige arrangementer, er det
fastsat, at prisen pr. deltager til mad og drikke for hvert arrangement maksimalt kan udgøre 450,00 kr.
Midlerne kan ikke bruges til mødediæter, time/dagpenge, dækning af tabt arbejdsfortjeneste,
taxaregninger og drikkepenge.
Arrangementernes deltagerkreds
Det er op til lokal beslutning i klubben, om der skal afholdes medlemsarrangementer eller arrangementer
for tillidsrepræsentanter.
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Arrangementernes indhold
Arrangementerne skal have et fagligt indhold, altså relateret til fagforeningsarbejdet – på lands-, forenings
eller lokalt plan – eller socialt indhold, der styrker det faglige fællesskab. Midlerne kan således ikke
anvendes til dækning af udgifter, som rettelig bør dækkes af eventuelle klubkontingenter eller af
arbejdsgiveren.
Bevillinger og afslag
Alle arrangementer, som opfylder de formelle betingelser inden for den afsatte beløbsramme, bevilges.
Afslag på ansøgninger gives efter forelæggelse for Djøf Offentligs formand.
Opsparingsmulighed
Uudnyttede midler overføres fra det ene år til det andet, således at der sker en opsparing over 2 år.
Ubrugte midler fra et år, skal i henhold til denne regel senest være anvendt ved udgangen af det følgende
år (f.eks. skal midler fra 2020 være anvendt inden udgangen af 2021).
Udvalgsarrangementer Tværfaglige udvalgsarrangementer finansieres efter ansøgning over udvalgets egen
konto eller af Djøf Offentligs konto til lokale tilskud. Hvis der er tale om arrangementer med en bredere
målgruppe end Djøf Offentligs medlemmer, kan der søges finansiering af forbundsmidler.
Ved omgåelse af retningslinjerne Hvis klubben gentagende gange overtræder Retningslinjerne for tilskud
til lokale arrangementer, kan klubben ved den 3. omgåelse af retningslinjerne ikke få tilskud til lokale
arrangementer det efterfølgende år.

