Bidragsnormer för det kommunala stödet till föreningar med ungdomsverksamhet i Sollefteå kommun att gälla fr o m 2013-06-01
Allmänna bestämmelser
Som villkor för att föreningar skall komma i åtnjutande av bidrag från Sollefteå kommun, gäller
följande bestämmelser:
1/

att föreningen är verksam i Sollefteå kommun
att förening verksam i flera kommuner som uppfyller kraven enligt normerna, redovisar
och söker bidrag för den andel av verksamheten som finns i Sollefteå kommun
att ansökan om bidrag skall inges senast sex (6) månader efter räkenskapsårets slut,
för sent inkommen ansökan berättigar ej till bidrag

2/

att föreningen ej bedriver rasistisk/nazistisk verksamhet

3/

att envar kommunmedlem skall äga rätt till inträde i föreningen

4/

att medlem i förening avses i dessa bestämmelser person som för verksamhetsåret
erlagt en avgift om lägst 10 kronor

5/

att bidrag kan lämnas till förening som bedriver regelbunden fritidsverksamhet bland
barn och ungdom från 5 - 20 år (denna åldersgräns gäller ej för verksamheter inom
handikappidrott) som är ansluten till riks- eller distriktsorganisation, vilken erhåller
statligt stöd från Ungdomsstyrelsen, och som till Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden
inlämnat antagen budget, godkänd verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och
revisionsberättelse för föregående år samt av revisorer styrkt uppgift och antalet medlemmar.
Förening vilken uppfyller de allmänna bidragsbestämmelserna förutom vad gäller
tillhörighet i riks-/distriktsorganisation (som ej erhåller statligt stöd från Ungdomsstyrelsen)
kan beviljas bidrag enligt normer efter särskilt beslut i Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden.

6/

att för föreningen föreligger av medlemmarna i densamma eller på annat sätt
godkända stadgar

7/

att föreningen varit verksam minst tre månader

8/

att föreningen har minst 15 registrerade medlemmar boende inom Sollefteå kommun
och minst 10 medlemmar i ålder 5 – 20 år. Denna åldersgräns gäller ej för verksamhet
inom handikappidrott.

9/

att föreningen har 12 godkända sammankomster per verksamhetsår

10/

att föreningen har eget bank- eller postgirokonto, på vilket eventuella bidrag kan insättas

11/

att föreningens medlemsförvaltning, organisation och bokföring är tillfredsställande ordnad

12/

att kommunens revisorer äger rätt att ta del av föreningens räkenskaper, protokoll och övriga
handlingar, dock ej medlemsmatrikel

13/

att ansökan om bidrag skall göras av lokal huvudorganisation på därför avsedd blankett
som tillhandahålles av Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden

14/

att bidrag enligt dessa normer utgår ej till föreningar som erhåller kommunalt bidrag under
annan form för sin löpande verksamhet

15/

att betr. politiska föreningar gäller bidragsnormerna endast ungdomsorganisationerna

16/

att Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden äger, efter särskild prövning, medge undantag från
bestämmelserna

17/

att föreningen har en fastställt Alkohol- och drogpolicy

1. ADMINISTRATIONSBIDRAG
Detta bidrag utgår till förening som bedriver regelbunden fritidsverksamhet och som uppfyller
kraven enligt de allmänna bestämmelserna.
Bidrag utgår för samtliga medlemmar under förutsättning att föreningen har 10 medlemmar i
åldern 5 - 20 år.
Till förening utgår årligt bidrag för administrationen m m med följande belopp:
Medlemsantal

Bidrag

Kronor

15
16:e – 100:e
101:e – 200:e
201:e – 300:e
301:- -

10:-/medlem
8:-/medlem
4:-/medlem
3:-/medlem

600:610:- - 1.450:1.458:- - 2.250:2.254:- - 2.650:2.653:-

Nystartad förening kan erhålla administrationsbidrag utan krav på årshandlingar. Dock ska antagna
stadgar och intyg om medlemskap i distrikt- eller riksorganisation inlämnas.
Bidrag utbetalas efter det att sådan ansökan med tillhörande handlingar insänts.
2. LOKALT AKTIVITETSSTÖD
Detta bidrag utgår till föreningar som bedriver regelbunden fritidsverksamhet och som uppfyller
kraven enligt de allmänna bestämmelserna.
Bidraget utgår till barn och ungdom i åldrarna 5 - 20 år.
Bidraget avser att stödja föreningens aktiva verksamhet och utgår med 20:- per sammankomst.
Bidrag utgår med 22:- per sammankomst till föreningar som i sin verksamhetsberättelse kan påvisa
särskilda aktiviteter i syfte att motverka drog- och alkoholanvändning bland ungdomar.
Med sammankomst menas planerad aktivitet anordnad av förening i vilken deltar minst 3 personer
utöver ledare – gäller föreningar anslutna till Riksidrottsförbundet – för övriga föreningar gäller 5
personer/sammankomst i åldern 7 – 25 år. Sammankomsten skall omfatta minst 60 minuter. Samma
person kan dock deltaga endast i en bidragsgrundande sammankomst per dag i en och samma
organisation.
Vid ansökan skall intyg från distriktsorganisation om erhållet statsbidrag bifogas.
3. LOKALBIDRAG
Detta bidrag utgår till föreningar som bedriver regelbunden fritidsverksamhet för barn och ungdom i
åldern 5 20 år och som söker och erhåller lokalt aktivitetsstöd.
Bidraget avser egen eller förhyrd lokal som användes för föreningens aktiva verksamhet, belägen inom
Sollefteå kommun.
Bidrag till hyreskostnader kan utgå med max 8.500:-/år och förening mot uppvisande av verifikat.
Den egna insatsen skall dock vara minst 5.000 kronor.
Till hyreskostnaden räknas kostnader för hyra, försäkring, uppvärmning, elström, vatten, renhållning,
städning och snöröjning.

Vid hyra för enstaka arrangemang utgår bidrag med max 300:- kronor per tillfälle om inte särskilda
skäl föreligger.
Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden skall godkänna förhyrandet av lokal för att lokalbidrag skall
utgå.
Lokalbidrag utgår endast om kommunen inte kan ställa motsvarande lokaler till förfogande, inom
rimligt avstånd.
Föreningsägda lokaler ska upplåtas till övriga föreningar i kommunen då den bidragsmottagande
föreningen inte disponerar lokalerna.
Undantag från bidrag är lokaler som hyres för inkomstbringande arrangemang med entréavgifter som
avser att lämna ekonomiskt överskott.
LEDARSTIPENDIUM
Ett stipendium om 10.000 kronor utdelas till en stipendiat årligen.
Syftet med stipendiet är att föreningsledare får möjlighet att vidareutbilda sig.
Förslag till stipendiat kan lämnas av föreningslivet och sökas av enskilda. I förslag eller ansökan skall
syftet med stipendiet anges.
Stipendiaten ska vara beredd att för Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden redovisa hur stipendiet
använts och de erfarenheter som stipendiaten gjort med hjälp av stipendiet.
DIPLOM
Diplom utdelas till två ledare varje år. Kandidater kan föreslås av föreningslivet, enskilda och
ledamöter i Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden. Kandidaterna ska ha dokumenterade
framträdande ledaregenskaper och utfört förtjänstfullt, osjälviskt arbete som ledare under en längre
tidsperiod eller en ledarinsats som särskilt uppmärksammats och bedöms som lovvärd.
Kultur- utbildnings- och fritidsnämnden utser stipendiat och ledare som ska erhålla diplom.
UTMÄRKELSER
Aktiva som under senaste verksamhetsåret vunnit officiella Svenska Mästerskap eller blivit
medaljerade vid internationella mästerskap, uppmärksammas vid kommunfullmäktiges sista sammanträde för året.
Något av dessa kriterier måste uppfyllas:
att man representerar förening från Sollefteå eller
att man är mantalsskriven i Sollefteå.

