2016-09-14

Regler och villkor för

Föreningsbidrag
i Hallsbergs kommun
Att gälla från och med 1 januari 2017

1 (5)

Allmänna villkor
1. Föreningens medlemmar ska ha valt styrelse demokratiskt, vilket innebär att alla
medlemmars röst har lika värde.
2. Föreningen ska ha antagit stadgar.
3. Föreningen ska vara ideell.
4. Föreningen ska vara registrerad med organisationsnummer.
5. Föreningen ska vara öppen för alla kommunens invånare. Alla ska kunna delta i
verksamheten utifrån sina förutsättningar.
6. Föreningen ska arbeta och utveckla områdena jämställdhet, jämlikhet, integration och
tillgänglighet.
7. Föreningen ska ha antagit en ANDT-policy (alkohol, narkotika, doping och tobak).
8. Föreningen ska årligen till kommunen redovisa årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse, samt resultat- och balansräkning.
9. Kommunen ska ha möjlighet till insyn och kontroll av föreningens verksamhet.
10. Föreningens verksamhet ska huvudsakligen bedrivas i Hallsbergs kommun. Undantag från
detta villkor kan göras i särskilda fall.
11. Ansökan om föreningsbidrag ska alltid lämnas in av föreningens styrelse.
12. Ansökan om föreningsbidrag ska ha inkommit till kommunen inom föreskriven tid.
13. Föreningen ska ha ett registrerat plus- eller bankgirokonto till vilket bidraget kan betalas
ut.
14. En förening kan bli återbetalningsskyldig om det visar sig att erhållet bidrag inte använts i
enlighet med det underlag föreningen sökt bidrag.
15. En förening kan stängas av från kommunalt föreningsbidrag om fusk uppdagas
beträffande sökta bidrag.
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Startbidrag
Startbidraget är avsett för nystartade föreningar som bedriver verksamhet för barn och
ungdomar upp till 20 år. Bidraget är 1 000 kronor.
Ansökan om startbidrag ska innehålla uppgifter om föreningens styrelse och
verksamhetsområde, samt antalet medlemmar totalt och upp till 20 år. Vidare ska till ansökan
bifogas föreningens stadgar. Idrottsföreningar söker bidraget av kommunens fritidsavdelning
medan kulturföreningar och övriga föreningar söker av kulturavdelningen.
Bidrag ges inte till nybildad sektion inom en förening eller till förening som bildats genom
utbrytning ur tidigare befintlig förening som utövar liknande verksamhet. Startbidrag kan
sökas under hela året.

Aktivitetsstöd (LOK-stöd)
Bidraget ges utifrån antalet sammankomster och deltagartillfällen under ansökningsperioden
(1/1-30/6 eller 1/7-31/12). En bidragsgrundande sammankomst inleds och avslutas med en
gemensam samling med någon form av instruktion eller dylikt. Aktiviteten kan ske
individuellt eller i grupp. En sammankomst ska ha minst 3 och högst 20 deltagare i åldern upp
till 20 år. Sammankomsterna ska omfatta minst 45 minuter. Samma person kan delta i endast
en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma förening. För att sammankomst
ska vara bidragsberättigad ska aktiviteten vara avslutad senast kl. 23.00 och inte påbörjad före
kl. 05.00.
Aktivitetsstödets storlek är uppdelat i två nivåer. På den lägre nivån är stödet 12 kronor per
sammankomst och 3 kr per deltagartillfälle. På den högre nivån är stödet 20 kr per
sammankomst och 3 kr per deltagartillfälle.
För att hamna på den högre nivån krävs, utöver övriga angivna villkor, att föreningen lämnar
in en verksamhetsplan inför verksamhetsåret. I den ska det finnas ett avsnitt vardera om hur
man arbetar och utvecklar områdena jämställdhet, jämlikhet, integration och tillgänglighet.
Det ska det också göra i verksamhetsberättelsen, som lämnas in efter verksamhetsåret. Ett
annat kriterium för att hamna på den högre nivån är att föreningen nattvandrar på sin ort två
helger per år (en per termin). Detta görs i samarbete med, och under ledning av,
Nattvandrarna Hallsberg/Nattvandring.nu. Föreningen ska ha minst två stycken nattvandrare
per kväll/natt.
Det kommunala aktivitetsbidraget söks genom att lämna/skicka in undertecknad
ansökningsblankett till kommunen. Idrottsföreningar söker av fritidsavdelningen medan
kulturföreningar och övriga föreningar söker av kulturavdelningen. Ansökan ska vara
kommunen tillhanda senast 25 augusti (ansökningsperiod 1/1-30/6) respektive 25 februari
(ansökningsperiod 1/7-31/12). Bidraget utbetalas halvårsvis i efterskott efter ovan angivna
datum.
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Projektbidrag
Projektbidrag kan sökas av föreningar som i projektform vill arbeta med särskilda insatser,
exempelvis för att minska utanförskap, integrera nyanlända, öka jämställdhet, tillgänglighet
och så vidare. Bidraget kan sökas under hela året men chansen att erhålla det är större ju
tidigare man söker då potten man söker ur är begränsad. Sökt belopp anges i ansökan.
Idrottsföreningar söker bidraget av fritidsavdelningen medan kulturföreningar och övriga
föreningar söker av kulturavdelningen.

Kulturföreningsbidrag
Kulturföreningsbidrag kan sökas av kulturföreningar som har som
huvuduppgift att erbjuda kulturupplevelser för en bred publik och/eller arbetar
med kulturarv. Till exempel kan det handla om vård av hembygdsgårdar eller
stöd för återkommande konst- och kulturarrangemang. Föreningen ska
anordna aktiviteter/arrangemang som är öppna för allmänheten. Bidraget söks
senast den 30 september för kommande år. Beslut om bidrag ges senast den
31 oktober. Ansökan görs på blankett som lämnas/skickas till kommunens
kulturavdelning. En verksamhetsplan för kommande verksamhetsår ska
biläggas ansökan.

Evenemangsbidrag
Evenemangsbidrag kan sökas av föreningar som ska arrangera
kulturevenemang (behöver nödvändigtvis inte vara kulturföreningar, kan
exempelvis vara en pensionärsförening). Det ska vara enstaka evenemang
med kulturinslag som inte är regelbundet återkommande. Evenemanget ska
vara öppet för allmänheten. Ett exempel på ett evenemang kan vara en
förening som fyller 50 år och vill anordna en jubileumsfest öppen för
allmänheten. Maxbeloppet är 5000 kr/ansökan. Sista ansökningsdag är 30
november för evenemang under första halvåret (1/1-30/6) kommande år och
31 maj för andra halvåret (1/7-31/12) samma år. Ansökan görs till
kulturavdelningen.
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Anläggningsbidrag
Anläggningsbidrag kan sökas av föreningar som driver idrotts- och
fritidsanläggningar, samt bedriver barn- och ungdomsverksamhet upp till 20
år. Anläggningsbidraget är uppdelat i en del för drift och skötsel och en del
för investeringar.
I ansökan anges vilka objekt (till exempel fotbollsplaner, motionsspår,
klubblokal och så vidare) som ingår i anläggningen. Dessutom anges
eventuella personalkostnader och anställningsbidrag knutet till
anläggningsskötseln.
I den del som avser drift och skötsel erhålls bidrag enligt schablon för
respektive objekt. För investeringar söker föreningarna ett specifikt belopp
utifrån investeringsbehov.
Bidraget söks senast den 30 september för kommande år. Beslut om bidrag
ges senast den 31 oktober. Ansökan görs via särskild blankett till
fritidsavdelningen. Det är inte någon nödvändighet att anläggningen ägs av
kommunen för att anläggningsbidrag ska kunna beviljas. Ett krav är dock att
anläggningen är tillgänglig att använda för föreningar, skolor och
kommuninvånare. Beviljat anläggningsbidrag under 50 000 kr betalas ut 15
mars (hela summan) och över 50 000 kr betalas ut 15 januari (halva summan)
och 15 juli (halva summan).

Kartbidrag
Kartbidrag söks utifrån innevarande års kostnader för utveckling av
orienteringskartor. Kartorna är till för att användas av orienteringsklubbar,
skolor och allmänhet. Ansökan lämnas/skickas till fritidsavdelningen och ska
vara bilagd med kostnadsunderlag (till exempel fakturakopior).
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