13-02-27

Regler för bidrag till föreningar med ungdomsverksamhet
ALLMÄNNA VILLKOR
1. Organisation skall ha antagit stadgar, valt styrelse samt bedriva verksamhet bland
ungdom i åldern 4-25 år. Det ska vara möjligt för alla kommunens innevånare i dessa
åldersgrupper att få deltaga i verksamheterna, dock minst fem bidragsberättigade
sammankomster under en ansökningsperiod.
2. Med bidragsberättigad organisation avses ideell förening som tillhör en
Riksorganisation.
3. Organisation skall - för att erhålla bidrag - uttaga skälig medlemsavgift (dock kan
organisation som av principiella skäl anser sig ej kunna uttaga medlemsavgift erhålla
dispens från ovanstående villkor).
4. Med medlem avses aktiv medlem, således ej heders- eller stödjande medlem.
5. Verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och kassarapport skall årligen inlämnas
till Teknik- och planförvaltningen (idrottsföreningar) respektive Kulturavdelningen
(övriga föreningar) för att rätt till bidrag /subventionerad lokalhyra skall gälla.
6. Verksamheten skall ske i Hallsbergs kommun och huvuddelen av medlemmarna vara
bosatta i kommunen.
7. Ansökan skall alltid inlämnas av organisationens huvudstyrelse.
8. Ansökningar som inkommit till Teknik- och planförvaltningen (idrottsföreningar)
respektive Kulturavdelningen (övriga föreningar) efter ansökningstidens utgång, lämnas
utan åtgärd.
9. Bidrag utgår inte för skolelev under schemabunden skoldag.
10. Bidrag utbetalas endast via föreningstecknat postgiro- eller bankgirokonto.
Ansökningar om bidrag ställes till Hallsbergs kommun, Teknik- och planförvaltningen
(om idrottsförening) eller Kulturavdelningen (övriga föreningar). Blanketter för ansökan
finns att hämta hos Kulturavdelningen samt på kommunens hemsida www.hallsberg.se.

STARTBIDRAG
Startbidraget är avsett för nystartade organisationer som bedriver verksamhet bland
ungdom i åldern 4-25 år. Bidrag utgår med högst 1000 kronor.
Ansökan skall innehålla uppgifter om organisations styrelse och verksamhetsområde
samt antalet medlemmar totalt och mellan 4-25 år.
Vidare skall till ansökan bifogas organisationens stadgar samt intyg om upptagande i
riksorganisation. Av intyget skall framgå att organisation inte varit verksam i
kommunen under den senaste treårsperioden.
I de fall föreningar ansökt om inträde i riksorganisation men ännu ej vunnit inträde
beslutar Teknik- och planförvaltningen respektive Kulturavdelningen i varje särskilt fall
om bidrag skall utgå.

Handläggare

Postadress

Kontorsadress

Telefon

Sara
Rothstrand

694 80 Hallsberg

V:a Storgatan 10

0582-68 53 35 dir kultur.forening@hallsberg.se
0582-68 50 00 vx
0582-68 51 60 fax

E-post

Bidrag utgår ej till nybildad sektion inom en organisation eller för organisation som
bildats genom utbrytning ur tidigare befintlig organisation som utövar liknande
verksamhet.
Startbidrag kan sökas hela året på blankett som finns att hämta hos Kulturavdelningen
och på kommunens hemsida www.hallsberg.se

AKTIVITETSBIDRAG
Kommunalt aktivitetsbidrag i Hallsbergs kommun anknyter till det statliga
aktivitetsbidraget.
Bidraget utgår i förhållande till antalet genomförda sammankomster dock minst fem
bidragsgrundande sammankomster under en ansökningsperiod.
En bidragsgrundande sammankomst inleds och avslutas med en gemensam samling
med någon form av instruktion eller dylikt. Träning kan därefter ske individuellt eller i
mindre grupper. En sammankomst skall ha minst 3 (tre) och högst 20 deltagare i åldern
7-19 år. Sammankomsterna skall omfatta minst en timma. Samma person kan dock
deltaga i endast en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma
lokalorganisation.
Aktivitetsbidraget utgår med fast belopp 12 kronor per sammankomst, minimum 3
deltagare. Deltagare 3-20, ytterligare 3 kronor per deltagare. För att sammankomst skall
vara bidragsberättigad skall aktiviteten vara avslutad senast kl. 23.00 och ej påbörjad
före kl. 05.00.
1. Det kommunala aktivitetsbidraget söks hos Teknik- och planförvaltningen
(idrottsföreningar) eller Kulturavdelningen (övriga föreningar) på blankett som kan
hämtas hos Kulturavdelningen eller kommunens hemsida www.hallsberg.se.
2. Ansökan skall vara Teknik- och planförvaltningen respektive Kulturavdelningen
tillhanda senast 15 augusti (1/1-30/6) resp. 15 februari (1/7-31/12).
Försenad ansökan lämnas utan åtgärd.
3. Bidrag utbetalas halvårsvis i efterskott efter ovan angivna datum.

SCHABLONBIDRAG
Kan utgå till förening som driver egen anläggning samt bedriver organiserad
verksamhet bland ungdom i åldrarna 4-25 år.
Bidraget är baserat på anläggningens lokaler och/eller utomhusobjekt.
Bidraget avser drift, underhåll och investeringsanslag.
Bidraget utbetalas 2 ggr årligen för belopp överstigande 50 tkr.,
15 januari och 15 juli. För belopp understigande 50 tkr. sker utbetalning 15 mars (hela
beloppet), efter inkommen anläggningsredovisning.

Reglerna gäller från 1 januari 2007

