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BESTÄMMELSER
FÖR
KOMMUNALT
BIDRAG
TILL
FÖRENINGAR / ORGANISATIONER I LILLA EDETS KOMMUN
Vi lever i en tid när fritiden får en allt större betydelse för kommunens
invånare. Fritiden ökar samtidigt som den ekonomiska och sociala
situationen blir allt hårdare. Många människor är i dag understimulerade.
Stress, utanförskap och kontaktlöshet är tyvärr vanliga inslag i människans
vardag.
För att kunna möta dessa problem måste fritidspolitiken få en större social
prägel. Den viktigaste resursen i detta sammanhang utgöres av ideella
föreningar som består av människor med gemensamma intressen. Det är
därför av stor vikt att kultur- och fritidsnämnden ger föreningarna ett
sådant stöd att de kan ta emot och ge alla människor en del av den
gemenskap som finns i föreningen.
Kommunens bidragsbestämmelser grundar sig på en ungdomspolitisk
målsättning som överensstämmer med grunderna för det statliga stödet till
ungdomsorganisationernas centrala verksamhet.
Föreningarna skall medverka till att utveckla demokratin, stimulera till
samhällsengagemang, skapa en bättre samhällsmiljö och bidraga till
jämlikhet mellan individer och grupper i samhället samt skapa samhörighet
mellan generationerna.
Bidragen bör byggas på faktorer som är av central betydelse för
föreningarna så att verksamheten så lite som möjligt styrs av bidragen.
Föreningarna måste själva få bestämma över sin särart och idé.
Föreningar/organisationer skall motverka drog- och dopingmissbruk.
Följande bidragsformer finns;
*

Startbidrag - s 4

*

Särskilt bidrag - s 4

*
*

Utbildningsbidrag - s 4
Verksamhetsbidrag - s 5

*

Lokalbidrag - s 6

*

Aktivitets- och arrangemangsbidrag - s 6

Prioriteringsregler vid fördelning av tider i idrottshallar och gymnastiksalar
finns på sidan 7.
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ALLMÄNNA

BESTÄMMELSER

Bidrag utgår till förening som är skriven/registrerad och som bedriver
verksamhet i Lilla Edets kommun.
Berättigad till bidrag är förening ansluten till riksorganisation som erhåller
bidrag enligt kungörelse (SFS 1976:382), politiska ungdomsorganisationer
undantagna.

För att vara bidragsberättigad skall föreningen uppfylla följande krav;
Föreningen skall
* bedriva ideell verksamhet
* vara organiserad
* ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar
* vara registrerad hos kommunen
* intyga medlemskap i riksorganisation
* redovisa minst tio (10) medlemmar i åldern 6 - 20 år
* ha två (2) på årsmötet valda revisorer
Registrering skall göras på speciell blankett och åtföljas av
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse godkänd
av föreningens årsmöte, samt medlemsmatrikel.
Föreningen måste vara registrerad på kultur och fritid senast 31/3
eller föreningar med bokslut under sommaren senast 30/9.

Medlem är den som;
* är registrerad i föreningen
* har erlagt, av föreningen fastställd, medlemsavgift
Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär, stödjande medlem och
besökare på utåtriktade arrangemang och tävling får ej medräknas som
medlem.
Bidrag utbetalas endast per post- eller bankgiro.
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STARTBIDRAG
Utbetalas till nybildade föreningar vars organisation och verksamhet
stämmer överens med allmänna bestämmelserna för föreningsbidrag.
Bidrag erhålles med högst 2 000 kronor.
Intyg om medlemskap i riksorganisation skall bifogas ansökan.

SÄRSKILT

BIDRAG

Kultur- och fritidsnämnden avsätter en viss summa till bidrag som riktar
sig till föreningsverksamhet som ej inryms i övriga bidragsformer och som
kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja.
Bidragets storlek avgörs från fall till fall.
Ansökan göres på särskild blankett. Bidrag kan ej påräknas om
verksamheten, inköpen etc startats eller gjorts innan ansökan har
behandlats.

UTBILDNINGSBIDRAG
Ryggraden i en förening är ledarna. Utbildningen av dem är därför mycket
viktig. Förutom att arrangera egna kurser finner kultur- och fritidsnämnden
det synnerligen angeläget att stödja ledarutbildningen med bidrag.
Bidrag utgår med 25 kronor per bidragsberättigad medlem, per år
och förening.
Ersättning för resekostnad och förlorad arbetsförtjänst utgår ej.
Ansökan om utbildningsbidrag samt kursprogram, kursintyg och kvitto på
kursavgift inlämnas direkt efter kursens slut eller senast en månad efter
kursavslutning till kultur och fritid för att bidrag skall utgå.
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VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidraget är föreningens fria ekonomiska resurs.
Bidragets storlek är beroende på a k t i v i t e t e n i föreningen
och u t g å r med 5 kronor per mötesdeltagare.
Endast om en majoritet av medlemmarna är skrivna i kommunen är
verksamheten bidragsberättigad.
Med bidragsberättigad aktivitet menas; En sammankomst
* med minst fem (5) deltagare i åldern 6 - 20 år.
Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare

*
*
*

som varar minst en (1) timme
som är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelsen, sektion,
medlemsmöte eller motsvarande
som genomföres av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som
anordnas av riksorganisationen, distriktet eller lokalt samarbetsorgan.

Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd.
Den som deltager i mer än en sammankomst per dag inom samma
förening får bara medräknas vid en av dessa sammankomster.
Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang
eller till studiecirkelsammankomster.
Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppledaren eller
biträdande gruppledare skall vara närvarande under sammankomsten och
får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma
timme. Ledaren skall intyga att uppgifterna är riktiga.
Ansökan görs på speciell blankett; 15 augusti - perioden 1/1-- 30/6 och
15 februari - perioden 1/7--31/12
Uppgifterna på blanketten är en sammanfattning av antalet bidragsberättigade sammankomster och totala antalet deltagare i dessa
överförda från ett eller flera närvarokort. Från föregående
redovisningsperiod får medtagas sammankomster som genomförts de sista
30 dagarna av denna period och inte tidigare redovisats.
Ordföranden och revisor eller kassör bestyrker att uppgifterna på
ansökningsblanketten är riktiga. En kopia behålles av föreningen och
förvaras tillsammans med närvarokorten under minst tio (10) år.
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att
föreningen avstänges från bidrag.
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LOKALBIDRAG
Kultur- och fritidsnämnden tillhandahåller kommunägda
kostnadsfritt till föreningar - se allmänna bestämmelser.

lokaler

Bidrag kan utbetalas till föreningar som hyr lokaler där man bedriver barnoch ungdomsverksamhet.
I den mån lokalen inte nyttjas fullt ut av den egna föreningen skall den
kunna nyttjas av andra föreningar i kommunen.
För att fullt lokalbidrag skall utgå måste lokalen och kostnaderna för
densamma stå i relation till omfattning av den verksamhet som föreningen
bedriver.
Uthyrning av lokal/anläggning göres i samråd med kultur och fritid.
För lokal som hyrts för inkomstbringande arrangemang, exempelvis
tävlingar med betalande publik, dansarrangemang och liknande utgår inga
bidrag. Kultur och fritid uttager hyra vid sådana arrangemang.
Enligt kommunens policy skall lokaler vara rök- och drogfria.

KONTROLL

AV

VERKSAMHETEN

Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa räkenskaper och
övriga revisionshandlingar till kultur- och fritidsnämndens förfogande
(inklusive medlemsmatrikel och närvarokort).
Det åligger föreningen att förvara dessa handlingar i minst tio (10) år efter
verksamhetsårets utgång.
Kultur- och fritidsnämnden har rätt att årligen slumpvis utvälja några
föreningar för kontroll av ovanstående handlingar.

REGLER OCH RIKTLINJER FÖR AKTIVITETS- OCH
ARRANGEMANGSBIDRAG
Bidrag/stöd kan beviljas till föreningar och organisationer som anordnar
kulturella arrangemang. Bidragets syfte är att främja ett mångsidigt och
varierat kulturutbud till kommunens invånare.
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PRIORITERINGSREGLER
vid fördelning av tider i idrottshallar och gymnastiksalar
Föreningsdriven ungdomsverksamhet med inriktning på
inomhusaktiviteter som bedrivs i huvudsak under vinterhalvåret
( = säsongsanpassad verksamhet ).
1. Inomhusverksamhet prioriteras framför traditionell utomhusverksamhet.
2. Föreningsverksamhet prioriteras framför enskild/privat verksamhet.
3. Barn- och ungdomsverksamhet 6 - 20 år prioriteras högst, sist
prioriteras verksamhet för vuxna över 20 år.
4. Tävlingsverksamhet ges företräde före träningsverksamhet.
Inarbetade turneringar/tävlingar prioriteras.
5. Kultur- och fritidsförvaltningen förbehåller sig rätten att vid större
arrangemang disponera hall på bokad tid.
6. Aktivitetsnivån skall ligga till grund för hur mycket tid olika
föreningar skall erhålla - tidsfördelningen skall inte styras av
tradition eller gammal vana. Föreningar m fl som uppenbart
missköter sin verksamhet eller som dåligt utnyttjar sina träningstider
( = mycket få deltagare, ofta uteblir från tilldelad träningstid m m)
mister sina tidigare rättigheter.
Ansök om tider senast den 15 juli på blanketten:
Ansökan om LOKALDISPOSITION
- Redovisa aktuella åldersgrupper för varje ansökt timma/tid.
- Meddela datum när man börjar/går in respektive slutar/går ut.
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