SOTENÄS KOMMUN

BIDRAGSNORMER

HAR DU FRÅGOR, KONTAKTA FRITIDSENHETEN
TELEFON: 0523 – 66 47 92, 66 46 29

ANSÖKNINGAR SKICKAS TILL:

UTBILDNINGSNÄMNDEN/FRITIDSENHETEN
456 80 KUNGSHAMN

Normer
Ändamål
Det kommunala föreningsstödet är till för att stimulera grupporienterad verksamhet som tar
sikte på att aktivera barn, ungdomar, handikappade och pensionärer i demokratisk och
fostrande anda inom föreningslivet i Sotenäs kommun.
Allmänna bestämmelser
Bidraget avser att vara hjälp till självhjälp. Medlemmar skall därför själva bidraga till
föreningens ekonomi genom erläggande av skälig medlemsavgift och genom andra
inkomstbringande arrangemang.
Med medlem avses endast de som är folkbokförda i Sotenäs kommun, och föreningen kan
endast få bidrag för dessa.
För att vara bidragsberättigade skall föreningen ha:


Verksamhet vars målsättning är ideell. Organisatorisk fasthet, stadgar,
medlemsmaterial samt vald styrelse som ansvarar för verksamheten. Huvuddelen av
styrelsens medlemmar skall vara folkbokförda i Sotenäs. Antagit kommunens
tillämpningsföreskrifter riktlinjer i anslutning till kommunens drogpolitiska
handlingsprogram.



Medlemsmatrikel skall uppta fullständigt namn, födelsedata, adress och telefon, vidare
att stadgeenlig medlemsavgift erlagts.



Ansökan skall vara inkommen inom föreskrivet tid. För sent inkomna ansökningar kan
ej påräkna bidrag.



Ansökan skall göras på blankett som tillhandahålls av fritidsenheten. Ansökan skall
inges av den lokala huvudorganisationen och ej av sektionsstyrelser, avdelningar m.m.



För att kommunalt bidrag skall utgå, skall föreningen årligen, och efter avhållet
årsmöte, insända verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse till fritidsenheten.



Bidraget betalas ut i efterskott och endast till föreningens bank- eller postgiro.



Organisationen som tilldelats bidrag är skyldig att ge utbildningsnämnden och av
kommunens anlitade revisorer sådan insyn i verksamheten som kan erfordras för att
konstatera att tilldelat bidrag utnyttjas på så sätt att det kommer de angivna
målgrupperna tillgodo. Missbruk av tilldelade medel kan medföra avstängning av
bidrag.



Från bidrag enligt dessa bestämmelser är undantagna organisationer inom Svenska
kyrkan då dessa erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen,
skolföreningen som från utbildningsnämnden får särskilda anslag, samt
lekskoleföreningar och organisationer som erhåller medel enligt särskilda
bestämmelser.

Kommunalt aktivitetsstöd
Ändamål
Det kommunala aktivitetsstödet är till för att stimulera grupporienterad verksamhet som tar
sikte på att aktivera barn, ungdomar, handikappade och ålderspensionärer i demokratisk i
fostrande anda inom föreningslivet i Sotenäs kommun.
Villkor
Med bidragberättigade aktiviteter menas en sammankomst:


Med minst 5 deltagare i åldrarna 7-25 år eller ålderspensionär. Handikappade är
bidragsberättigade oavsett ålder.



Som varar minst 60 minuter.



Som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller
motsvarande.



Som genomförs av lokalavdelning. Bidrag utbetalas inte till aktivitet som anordnas av
riksorganisation, distrikt eller lokalt samarbetsorgan.



Bidrag utbetalas endast en gång per dag och grupp oavsett antalet deltagare och
aktivitetens längd. De som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma
lokalavdelning får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.



En grupp får inte – ur redovisningssynpunkt – delas i mindre grupper för erhållande
av fler sammankomstbidrag.



Bidrag utgår ej för entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som
exempelvis danser, bingo, basarer o dyl.



Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledare skall vara närvarande
under hela sammankomsten och får ej ur bidragssynpunkt vara ledare för flera
grupper under samma timme. Ledaren skall intyga att uppgifterna på närvarokorten är
riktiga.



Ordförande och endera revisor eller kassör bestryker att uppgifterna på
ansökningsblanketterna är riktiga

Bidrag
Utgår med 24 kr/ sammankomst.
Ansökan
Ansökan sker på blankett som tillhanda hålls av Utbildningsnämnden/Fritidsenheten.
Aktivitetsbidrag skall ansökas 2 ggr. per år för perioden:


1/1 – 30/6 med ansökningsdatum senast den 15/8



1/7 - 31/12 med ansökningsdatum senast den 15/2

Övriga bidrag (bidrag till utbildningsnämndens förfogande)
Övrigt bidrag budgeteras endast i den mån det finns ekonomiska möjligheter.
Ändamål
Bidraget är till för att kunna stödja följande:


Föreningar, som har handikappade i verksamheten och som aktivitet verkar för
att handikappade kommer ut i föreningslivet.



Arrangemang/verksamheter som har extraordinär betydelse för i kommunens
speciellt utsatta grupper som t.ex. ungdomar eller andra med risk för social
utslagning.



Föreningar som hamnar i ekonomiska svårigheter och som har en som
utbildningsnämnden finner väsentlig verksamhet att värna om.

Villkor
De föreningar som uppfyller de allmänna villkoren kan ansöka bidrag. Ansökan kan göras
kontinuerligt under året och behandlas allteftersom de kommer in. För ändamålet finns ingen
speciell blankett, utan föreningen får utforma en så saklig och informativ presentation som
möjligt beträffande bidragets användningsområde.
Bidrag
Utbildningsnämnden beslutar från fall till fall angående bidraget storlek.

