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Föreningsbidrag 2014
Förvaltningens förslag till beslut
Stadsdelsnämnden beviljar bidrag till föreningar och
frivilligorganisationer med sammanlagt 155 000 kronor enligt
följande.
1. Brännkyrka hembygdsförening
2. Älvsjö BMX klubb
3. PRO Älvsjö Herrängen
4. PRO Solberga Brännkyrka
5. SPF Brännkyrka
6. Förtroenderådet Älvsjö servicehus
7. Intressefören. Blomstergården Liseberg
8. Brännkyrka veteranring
9. Café Hållihop
10. Älvsjö konstförening
11. Långsjö fastighetsägarförening
12. Föreningen Din Chans
13. Älvsjö AIK Fritid
14. Solberga BK
15. Liberian Swedish Association
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Sammanfattning
Stadsdelsnämnden har för 2014 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala
förenings- och kulturlivet. Nämnden fördelar stödet vid ett tillfälle
under året enligt fastställda riktlinjer. Föreningsbidrag kan sökas av
lokala föreningar som kompletterar nämndens ordinarie verksamhet
och har social och kulturell verksamhet. Bidrag kan också ges till
särskilda arrangemang som vänder sig till alla boende i stadsdelen.
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Prioriterade målgrupper är barn och ungdomar, äldre samt
funktionsnedsatta.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar i Älvsjö att söka
bidrag. Det har inkommit 15 ansökningar om totalt 558 500 kronor.
Förvaltningen föreslår stadsdelsnämnden att bevilja bidrag enligt
upprättat förslag.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom kansli- och serviceavdelningen och har
behandlats i pensionärsrådet, rådet för funktionshindersfrågor och i
förvaltningsgruppen 2014-04-15.
Ärendet
Stadsdelsnämnden har för 2014 avsatt 155 tkr för stöd till det lokala
förenings- och kulturlivet. Riktlinjer för föreningsbidrag har
fastställts av stadsdelsnämnden 2013-12-19. Bidrag kan sökas av
lokala föreningar med verksamhet som kompletterar nämndens
ordinarie verksamhet och har en social eller kulturell inriktning.
Bidrag kan också ges till särskilda arrangemang som vänder sig till
alla boende i stadsdelen.
Prioriterade målgrupper för bidraget är barn och ungdomar, äldre
samt funktionsnedsatta.
Förvaltningen har inbjudit lokala föreningar i Älvsjö att söka
bidrag. Information med riktlinjer och ansökningshandlingar har
funnits tillgänglig på stadens webbplats och annonsering har gjort i
tidningen Mitt i Söderort. Det har inkommit 15 ansökningar om
totalt 558 500 kronor.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Ansökningar har inkommit från 15 föreningar.
Stadsdelsförvaltningen föreslår fördelning utifrån gällande riktlinjer
enligt följande.
INRIKTNING MOT BARN OCH UNGDOMAR
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1. Brännkyrka hembygdsförening
Brännkyrka Hembygdsförening bildades 1941. Dess uppgift är att
värna om hembygdens nuvarande och framtida miljö, dess
kulturminnen, naturvårdsområden ur historisk och kulturell
synpunkt, värdefulla traditioner samt främja kunskapen om
hembygden. Föreningen vänder sig till skolor och förskolor inom
stadsdelen för att ge barn, ungdomar och pedagoger en större
förståelse för de kulturvärden som finns i hembygden. Man vänder
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sig också till den äldre befolkningen för en gemenskap som
föreningen vill skapa i hembygden.
Bidraget ska användas för att genomföra projektet ”Kultur i
ögonhöjd”. Det syftar till att berätta om Älvsjö med omnejd för
stadsdelens yngsta barn, både i förskola och skola. Föreningen vill
även engagera unga människor till att bli ambassadörer som kan och
vill genomföra guidning i hembygdens landskap.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 308 000 kr
Antal medlemmar: 537 varav 450 boende i Älvsjö
Söker:
20 000 kr
Förvaltningens förslag:
15 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för barn och ungdomar. Föreningen skapar också social gemenskap
för den äldre befolkningen.
2. Älvsjö BMX klubb
Älvsjö BMX klubb arbetar för att utveckla barn- och
ungdomsidrotten inom stadsdelen med sin BMX-bana vid Långbro
bollplan som är öppen för alla Älvsjös invånare. Klubben genomför
organiserad träning och anordnar tävlingar. Medlemsantalet har
ökat de senaste åren och det finns ett ökat intresse för att prova på
BMX-cykling.
Bidraget ska användas för inköp av BMX-cyklar, hjälmar och
kroppsskydd för att stärka klubbens ”prova
på”-verksamhet och tillhandahålla lånematerial för nybörjare.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 169 000 kr
Antal medlemmar: 102 (varav 24 boende i Älvsjö)
Söker:
20 000 kr
Förvaltningens förslag:
10 500 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för barn och ungdomar.
INRIKTNING MOT ÄLDRE
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3. PRO Älvsjö Herrängen
Föreningens inriktning är att främja pensionärernas kulturella
intressen genom att ordna möten, driva studiecirklar och olika

Tjänsteutlåtande
Sida 4 (9)

friskvårdsaktiviteter samt stimulera till olika aktiviteter såsom
teaterbesök och resor inom landet. Föreningen ingår i
stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Bidraget ska användas till lokalkostnader samt underhållning vid
månadsmöten.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 87 000 kr
Antal medlemmar: 370 varav 318 boende i Älvsjö
Söker:
35 000 kr
Förvaltningens förslag: 21 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för äldre.
4. PRO Solberga Brännkyrka
Föreningen har till uppgift att tillvarata och bevaka pensionärers
intressefrågor, skapa förutsättningar för social samvaro och
meningsfulla fritidsaktiviteter, anordna öppna möten, ordna resor
och olika kulturevenemang för medlemmarna. Föreningen ingår i
stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Bidraget ska användas till lokalhyra, medlems- och
kulturaktiviteter.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 48 000 kr
Antal medlemmar: 323 varav 226 boende i Älvsjö
Söker:
35 000 kr
Förvaltningens förslag: 21 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för äldre.
5. SPF Brännkyrka
Föreningen vill tillvarata pensionärernas intressen, informera om
samhällsfrågor samt främja studier och god livskvalitet. Föreningen
ingår i stadsdelsnämndens pensionärsråd.
Bidraget ska användas till lokalhyra samt studiebesök och utflykter.
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Omsättningstillgångar 2013-12-31: 53 000 kr
Antal medlemmar: 481 varav 340 boende i Älvsjö
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Söker:
25 000 kr
Förvaltningens förslag: 21 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för äldre.
6. Förtroenderådet Älvsjö servicehus
Förtroenderådet anordnar musik- och annan underhållning i samt
utflykter för de boende på Servicehuset.
Bidraget ska användas till underhållning och utflykter.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 0
Antal medlemmar: ca 100, alla boende på Älvsjö Servicehus.
Söker:
20 000 kr
Förvaltningens förslag: 15 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för äldre.
7. Intresseföreningen Blomstergården Liseberg
Föreningen har till uppgift att tillvarata medlemmarnas intressen
vad gäller boendefrågor samt anordnar möten och samkväm för
medlemmarnas nytta och nöje.
Bidraget ska användas till aktiviteter på hemmaplan samt buss- och
båtutflykter.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 53 000 kr
Antal medlemmar: 185, alla boende i Blomstergården Liseberg.
Söker:
15 000 kr
Förvaltningens förslag: 15 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för äldre.
8. Brännkyrka veteranring
Föreningens syfte är att ge ökad trygghet åt ensamboende äldre
personer genom telefonkontakt. Medlemmarna kan vara s.k.
Ringare eller Avprickare.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1
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Bidraget ska användas till lokalkostnad samt övriga kostnader i
samband med årsmöte samt vår- och höstträffar som är tillfällen att
visa uppskattning för det arbete som gjorts.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 6 000 kr
Antal medlemmar: 62 varav 32 boende i Älvsjö
Söker:
6 000 kr
Förvaltningens förslag: 6 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för äldre.
INRIKTNING MOT FUNKTIONSNEDSATTA
9. Café Hållihop
Föreningens medlemmar finns inom socialpsykiatrin och man
verkar för gemenskap och kultur samt att komma ut i samhället.
Medlemsmöten hålls på hembygdsgården Lerkrogen i Älvsjö.
Bidraget ska användas till lokalhyra samt soppteater, besök på
museum/utställningar samt inbjudna gäster.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 5 500 kr
Antal medlemmar: 10 varav 6 boende i Älvsjö
Söker:
5 000 kr
Förvaltningens förslag: 5 000 kr
Motivering:
Kan ses som ett komplement till stadsdelsnämndens egna aktiviteter
för funktionsnedsatta.
ÖVRIGA
10. Älvsjö konstförening
Föreningen vill stödja människors intresse för konst och
konsthantverk genom utställningar, föreläsningar och möten.
Föreningen besöker olika konstnärer och inköper konst för
utlottning bland medlemmarna.
Bidraget ska användas till föreläsare samt underhållning vid möten
som arrangeras för medlemmarna.
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Omsättningstillgångar 2013-12-31: 12 000 kr
Antal medlemmar:122 varav 78 boende i Älvsjö
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Söker:
5 000 kr
Förvaltningens förslag: 5 000 kr
Motivering:
Föreningen skapar en social gemenskap och intresse för kulturell
verksamhet hos såväl medlemmar som övriga intresserade.
11. Långsjö fastighetsägarförening
Föreningen anordnar samt medverkar i olika aktiviteter som syftar
till att öka sammanhållningen, motverka segregation samt sprida
kunskap till unga såväl som till äldre om Långsjö, dess historia samt
framtid. Föreningen vårstädar Långsjöbadet, Långsjö torg och
stränderna däremellan och är en av arrangörerna för Långsjörundan.
Håller i projektet Rädda Långsjöns Grodor samt ansvarar för den
historiska skyltningen i Älvsjöskogen.
Bidraget ska användas till informationsblad, informationskvällar,
historiska skyltar i Älvsjöskogen samt kostnader i samband med de
aktiviteter som arrangeras.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 38 000kr
Antal medlemmar: 323 hushåll, alla boende i Älvsjö
Söker:
6 000 kr
Förvaltningens förslag: 6 000 kr
Motivering:
Föreningen skapar aktiviteter och gemenskap hos medlemmar och
övriga intresserade för Älvsjös bästa.
12. Föreningen Din Chans
Secondhand-affären My Dearest har startat föreningen Din chans
för att öka samhörighetskänslan i Älvsjö stadsdel och motverka
socialt utanförskap hos svagare grupper i samhället.
Bidraget ska användas till hyra, löner, drift och utflykter samt mat
och kläder för behövande.
Omsättningstillgångar:
Antal medlemmar: 10 varav 7 boende i Älvsjö
Söker:
Förvaltningens förslag:
Motivering:
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350 000 kr
Avslag
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Föreningens ansökan avser i huvudsak den kommersiella
verksamhetens fasta kostnader, vilket inte ryms inom syfte och
villkor för föreningsbidraget.
SÄRSKILDA ARRANGEMANG FÖR BOENDE I
STADSDELEN
13. Älvsjö AIK Fritid
Älvsjö AIK Fritid verkar för att människor bosatta i Älvsjö skall få
tillgång till aktiviteter som främjar fritid, friskvård och social
samvaro. Föreningen vänder sig till vuxna och barn med ett brett
utbud av fritidsaktiviteter. För 14:e gången anordnar föreningen
Parkstafetten för skolungdomar i Älvsjö. Arrangemanget brukar
locka ca 1000 personer, varav 500 barn och ungdomar att titta på
Parkstafetten som äger rum i Långbroparken.
Bidraget ska användas till att arrangera Parkstafetten i Långbropark
den 21 maj 2014.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 3 096 000 kr
Antal medlemmar: 2 288 varav ca 1 800 boende i Älvsjö
Söker:
10 000 kr
Förvaltningens förslag:
8 000 kr
Motivering:
Föreningen anordnar Parkstafetten som vänder sig till Älvsjös
invånare, vilket ligger inom nämndens verksamhetsområde.

14. Solberga BK

Klubben är en lokal idrottsförening för pensionärer, vuxna och
framförallt för barn och ungdomar. Man anordnar aktiviteter såsom
boule, futsal och fotboll.
Bidraget ska användas till att genomföra årets Valborgsmässofirande i Parkleken Kristallen som brukar locka ca 1 000 personer.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: 2 087 000 kr
Antal medlemmar: 354 varav 281 boende i Älvsjö
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Söker:
6 500 kr
Förvaltningens förslag:
6 500 kr
Motivering:
Föreningen anordnar valborgsmässofirande som vänder sig till
Älvsjös invånare, vilket ligger inom nämndens verksamhetsområde.
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15. Liberian Swedish Association
Liberian Swedish Association bedriver sociokulturell verksamhet
för att förena liberianer i Sverige. Föreningens fokus är sociala
aktiviteter i form av familjeevenemang och firande av Liberianska
nationella högtider. Välkomna är alla som är intresserade av och
nyfikna på liberiansk kultur.
Bidraget ska användas till att fira Liberias nationaldag och flaggdag.
Nationaldagsfirandet äger rum under en period om tre dagar med
sociala och kulturella aktiviteter. Flaggdagsfirandet sker ca en
månad senare, i form av familjedag med diverse kulturyttringar.
Omsättningstillgångar 2013-12-31: ingen uppgift
Antal medlemmar: 265 varav 16 boende i Älvsjö
Söker:
20 000 kr
Förvaltningens förslag:
Avslag
Motivering:
Föreningen har en mycket begränsad andel boende i stadsdelen och
ansökan bedöms inte ligga inom nämndens verksamhetsområde.
Bilagor
1. Sammanställning över ansökningar
2. Riktlinjer för föreningsbidrag
3. Ansökningsblankett
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