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Till
Rinkeby-Kista stadsdelsnämnd

Ansökan om bidrag till jullovsaktiviteter från föreningen Verdandi

Förslag till beslut
Stadsdelsnämnden bifaller Verdandis ansökan med 8 000 kronor till helgaktiviteter för
barn och ungdomar.

Olle Johnselius
stadsdelsdirektör

Susanne Tengberg
verksamhetsområdeschef

Sammanfattning
Föreningen Verdandi ansöker om 10 000 kr i föreningsbidrag till jullovsaktiviteter. Akiviteten är öppet hus verksamhet för barn och ungdomar i föreningens lokaler under jullovet
24/12 – 30/12. Förvaltningen ser Verdandis alternativa lovverksamhet som ett komplement till förvaltningens barn och ungdomsverksamhet. Nämnden föreslås bifalla Verdandis ansökan med 8 000 kronor till omkostnader för filmvisning och julpyssel. Beviljat
belopp skall redovisas med kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.

Bilagor
1. Föreningen Verdandis ansökan
2. Redovisning av alternativ julverksamhet 2006
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Ansökan
Föreningen Verdandi ansöker om 10 000 kr för delfinansiering av alternativ jullovsverksamhet. Budget för den alternativa helgverksamheten är 20 000 kr varav 8 000 kr är för
uppsökande verksamhet och löpande verksamhetskostnader. 12 000 kr är tänkt att bekosta
visning av filmer, julpyssel, samt för verksamhetskostnader för barnen. Verdandis alternativa helgverksamhet är öppen för alla barn och ungdomar. Även ungdomar som inte tillhör föreningen har deltagit i föreningens aktiviteter.
Verdandi genomförde en alternativ jullovsverksamhet år 2006 (24/12 – 30/12). Föreningen hade öppet varje dag mellan kl 15 – 20. De hade ett snitt på ca 70 personer per dag
varav 75 % var i åldern 7 – 20 år, ungefär hälften pojkar och hälften flickor. Föreningen
hade informerat om sin verksamhet genom affischer och uppsökande verksamhet, även
ungdomar som ej tillhör föreningen deltog i aktiviteterna. Verdandi erhöll 8 000 kr i föreningsbidrag till alternativ jul verksamhet 2006. För bidraget inköptes olika typer av ungdomsspel, dvd filmer samt julpyssel.
Verdandi har redovisat inköpen med kopior på kvitton. Föreningen har också lämnat in
dokument för: stadgar, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, aktuell medlemsförteckning, revisionsberättelse samt dagar och tider och platser för föreningens barn och
ungdomsaktiviteter.

Förvaltningens förslag
Förvaltningen ser Verdandis alternativa lovverksamhet som ett komplement till förvaltningens barn och ungdomsverksamhet. Nämnden föreslås bifalla Verdandis ansökan med
8 000 kronor till omkostnader för filmvisning och julpyssel, vilket är ett i förhållande till
förra årets motsvarande aktiviteter oförändrat belopp. Beviljat belopp skall redovisas med
kopia på kvitton efter avslutad aktivitet.
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