&

MINIsTERIET

STJNDHED
FOREBYGG ELSE

lil tips- {}S

i

}*r åi! udd*ll g i 2
Åk * ivir{*ispu }it}n iil sy rålrmslr*'{}t{<-l
k;:lrn p{rn{:ro {}f$fi*;så{i{} rr

Å*s *ningrsk*

å

Ansøgningsfrist:
Skemaet skal v;ere Sundheclssfyrelsen r h:ende senest
den 'l februar 2012

.
Udlodning af tips- og iottolovcns puljcr til sygdomsbekærn
pende organisationer fordeles i henhold

til lovbekendt

-

Bwelse .273 al 17. april20OB

3

Organisationerne skal vaere ntedlemsorganisationer nled
skriitlige generalforsamlingsgodk-.ndte love og vedtægter
samt årsberetninp, årsregnskab og budget
De( skal aforganisationens vedtægter fremBå, at organisa

tioncn har et sygdomsbekæmpende forrrål
Der ydes tiiskud til konkrete sygdomsbekæmpende formå1,
herunder forskning, oplysning og påtienbtøtte, sorn ikke
kan trlskrives almindelig drift, fra en størrelsesorden på
I0.000 kr og opefrer

Der ydes {ra aktivitetspuljen tilskud til konkrete sygdonrsb.-kæmpcnde formål
Tilskud kan ydes til:
' sygdomsbekæmpende organisationer og foreningel dvs
organisationer, der Eennem sløtte tilforskning, oplysning
og patientstøtte bidrager til åt forebygge samt behandle
og/eller afhj;elpe sygdom.

'[

Tilskud kan hormalt ikke ydes til:
offcntlige inshtutioner/organisationer, enkeltpersoncr,
paraplyorganisationer, grupper eller firmaer.

Drifts og anlægsudgifrel samt mindre istandsæftelsesarbejder eller anskaffelser som fx kontormaskiner
Lokale organisationer/underorganisationer
igennem deres hovedorganisation.
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Hvis organisationen skifter navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, revisor, kontonummer o-lign., bedes dette meddelt
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med tydelig tilkendegivelse ai ændringen.
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A. Migræneløb
FORMI;L: Afholdelse af motionsløb med henblik piat udbrede kendskabet til
at motion er tige s'',effektivt som en række af de almindeligt brugte
forebyggende medicintyper, som udskrives mod hyppig migræne.

Migræneløbet lægger vægt pr, at gennefØre løbet, og derved f motion,
snarere end det konkurrencemæssige aspekt, ud fra den betragtning at det er
vigtigt at alle kan deltage. Der for er der ikke præmier til vinderne, men frugt og
vand til alle, og evt. lodtrækningspræmier, hvis der dukker sponsorer op, som
gerne vil give nogle præmier.
Migrænikerforbundet afholdt i juni 201 1 et migræneløb p . Kalvebod Fælled p
Amager i samarbejde med Lyngby Orienteringsklub. Vi ønsker at afholde to
tilsvarende løb i 2012 - et p; (slys6od Fælled, og et i : rhus.
Løbene bliver i 2012 arrangeret i samarbejde med Migr:æne- og
Hovedpineforeningen, og med hjælp fra Lyngby Orienteringsklub og
orienteringskl ubben OK63.
forbindelse med migræneløbel i 2011 uddelte Migrænikerforbundet 4000
flyers ved andre motionsløb. Disse flyers indeholdt en invitation til Iøbet, og Iidt
generel information om migræne.
I

Vedlagt:
Migrænikerforbundets vedtægter
Migrænikerforbundets regnskab for 20'1 0
Migrænikerforbundets lisberetning f or 201
Flyer fra 2011
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Statsautoriseret/registrerel revisor:

VAC Revision APs
Atlresse: Centrumgade3,2
pn.,n./bu, 2750 BalleruP
,._,n.,

info@vac.dk
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Undcrskrift og stempcl/maskinskr ifi/blokbogstav€r
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Underskr i[t oB stcnlpel/maskinsl<rifr/blokbogstaver

Enhed for Sunde Ramrner
Skemaet og dokumcntation ska! rcturneres til Sundhedsstyrelsen,
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