Kungsörs kommuns författningssamling

Nr D.08

Kommunala bidrag till organisationer i Kungsörs kommun
Antaget av kommunfullmäktige 2007-11-26, § 214
Reviderade av kommunfullmäktige 2011-10-24, § 200
Reviderade av kommunfullmäktige 2014-02-10, § 20 (ändrad åldersgräns för
ungdom)
Reviderade av kommunfullmäktige 2015-04-07, § 39 (ändrad tid för ansökan och
utbetalning aktivitetsbidrag)

Allmänna bestämmelser
Bidragen är avsedda att vara ett stöd till föreningar med verksamhet inom Kungsörs kommun. Prioriterad verksamhet för kommunen är förening med ungdomsverksamhet. All ungdomsverksamhet ska bedrivas i en drogfri miljö. Vid ansökan
om bidrag till ungdomsverksamhet ska årligen tillsammans med bidragsansökan
redovisa en policy rörande föreningens strategi och förebyggande arbete mot
droger. Om så inte sker kan bidragen reduceras eller helt utgå.
Med medlem i bidragberättigad organisation avses den som närmast förflutna
verksamhetsåret varit registrerad som medlem i organisationens medlemsmatrikel.
Och erlagt avgift och som övrigt uppfyller de krav som organisationens stadgar
ställer. Den som är med i öppna verksamheter ska ej anses som medlem.
Förening som söker bidrag ska äga organisatorisk fasthet, ha stadgar, ha valt styrelse som svarar för medlemsmatrikel av vilken det ska framgå medlems fullständiga namn födelseår samt om medlemsavgift erlagts. Minimiavgiften bör vara
lägst 50 kronor per år.
Ansökan om bidrag ska inges av och undertecknas av föreningens ordförande och
kassör eller sekreterare.
Bidragsberättigad organisation ska årligen insända verksamhetsberättelse innehållande bokslut och revisionsberättelse.
Bidrag utbetalas till plus- eller bankgirokonto.

Verksamhetsbidrag

50 kronor/medlem förening med huvudverksamhet på ungdom 7-25 år)
20 kronor/medlem förening med verksamhet, övrig ålder

Ansökan

senast 31 mars aktuellt bidragsår
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senast 1 maj aktuellt bidragsår

Syftet är att stötta grundverksamheten i respektive förening, men att prioritera
föreningar med huvudverksamhet ungdom, 7-25 år.
Föreningen ska
 ha minst 10 medlemmar
 lämna in stadgar/arbetsordning till Kultur och fritid
 redovisa planerad verksamhet för nästkommande verksamhetsår
Medlemsantalet ska anges till det antal som det är vid ansökningstillfället

Nybildningsbidrag
Ansökan
Utbetalas

max 1000 kronor

Senast en månad efter att man startat en förening
Senast en månad efter beviljat bidrag

Till för att starta ny förening och föreningen kan få upp till 1 000 kronor för att
komma igång med verksamheten Ansökan ska lämnas in av en interimsstyrelse
bifogat med protokolls utdrag med föreningens tänkta verksamhet.

Arrangemangs bidrag
Ansökan
Utbetalas

senast en månad före aktivitet
senast en månad efter aktivitet enligt redovisning.

Bidraget syfte är att främja arrangemang för allmänheten.
I ansökan ska finnas med syftet med arrangemanget, en budget samt arrangemangsansvariga i föreningen.
Arrangemanget ska stimulera till positiva mötesplatser för Kungsörsborna.

Föreningar med huvudverksamhet på barn och ungdomar
a) Aktivitetsbidrag
Ansökan
Utbetalas

senast 25 februari
senast 15 april

30 kronor/medlem/aktivitet
senast 25 augusti
senast 15 oktober

Gäller för ungdomar mellan 7-25 år. Minst 3 medlemmar i aktivitet som ska vara
instruktörs ledd och pågå i minst en timme.
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Aktivitetsstöd kan ej sökas för studiecirkel ej heller entrébelagd tävling eller arrangemang med vinst syfte.
Ledare ska vara lägst 13 år och inte vara redovisningsansvarig för flera grupper
samtidigt.

b) Ledarutbildningsbidrag
Ansökan
Utbetalas

max 50 kronor/medlem/år
max 75% av kurskostnaden

senast en månad före utbildning
senast två veckor efter utbildning efter uppvisande av kursintyg

Stödjer föreningarnas utbildning av ledare.
Utbildningen ska vara beslutad av föreningens styrelse eller årsmöte.

c) Lovverksamhet
Ansökan
Utbetalas

50 kronor/deltagare

två veckor före aktivitet
efter inlämnad redovisning.

Lovverksamhets bidraget ska verka för att främja föreningarnas aktiviteter på
skolloven för lediga grund/gymnasieelever.
Bidraget ska ge möjlighet till friluftsliv, lek, idrott, bad eller kultur verksamhet.
Aktivitet ska vara på minst tre timmar under lovet.

d) Driftsbidrag
Ansökan
Utbetalas

60 % av driftskostnaden, max 15 000
kronor/år

senast 31 mars bidragsåret
senast 1 maj bidragsåret

Till egna eller tillfälligt förhyrda anläggningar och lokaler utgår bidrag med 60
procent av driftskostnaden, ej hyra, dock max 15 000 kronor.
Syftet med bidraget är att föreningarna ska kunna hålla igång driften på egna anläggningar.
Ej bidragsberättigad föreningslokal
 lokal som bokats i idrottsanläggning, sporthall eller skola som förvaltas av
kommunen
 lokal utanför Kungsörs kommun
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lokal som subventioneras på annat sätt

e) Skötselbidrag

Efter överenskommelse med kommunen

Föreningar som inte har huvudverksamhet för barn och ungdomar
a) Administrationsbidrag

1 500 kronor

Bidrag att täcka föreningars grundläggande kostnader för administration.
b) Driftsbidrag

Till egna anläggningar och lokaler utgår
bidrag med 60 % av driftskostnaden, ej
hyra, dock max 15 000 kronor.

Syftet med bidraget är att föreningarna ska kunna hålla igång driften på egna anläggningar.
Ej bidragsberättigad föreningslokal
 lokal som bokats i idrottsanläggning, sporthall eller skola som förvaltas av
kommunen
 lokal utanför Kungsörs kommun
 lokal som subventioneras på annat sätt

Kulturföreningar

Efter överenskommelse med kultur- och
fritidsförvaltningen om vilka arrangemang som föreningen ska genomföra
under året.

För samtliga arrangemang i ansökan ska finnas syftet med arrangemanget, en
budget samt arrangemangsansvariga i föreningen.
Arrangemanget ska stimulera till positiva mötesplatser för Kungsörsborna.
Bidragets syfte är att främja arrangemang för allmänheten.
-------------------------Reglerna gäller från den 8 april 2015
och ersätter tidigare föreningsbidragsregler.

Sida 4 (4)

