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Riktlinjer för föreningsbidrag i Älvsjö
Riktlinjerna har fastställts av Älvsjö stadsdelsnämnd 2013-12-19.
Bakgrund
Älvsjö stadsdelsnämnd fördelar årligen bidrag till föreningar
verksamma inom stadsdelsområdet, under förutsättning att pengar
har avsatts i budget för detta ändamål. Stadsdelsförvaltningen
handlägger de ansökningar som inkommer utifrån de riktlinjer som
nämnden har fastställt.
Syfte
Föreningsbidrag utgör ett komplement till nämndens ordinarie
verksamhet och ges för att stödja lokala föreningar med
huvudsaklig inriktning mot de målgrupper som stadsdelsnämnden
ansvarar för.
Vem kan söka och till vad
Föreningsbidrag kan sökas av ideella föreningar som har sin
verksamhet förlagd inom Älvsjö stadsdelsområde.
I undantagsfall kan bidrag beviljas till regionala verksamheter där
stadsdelsområdet ingår och en viss andel av medlemmarna bor inom
Älvsjö stadsdelsområde. Detta ska kunna styrkas med
medlemsförteckning.
Undantag kan också göras om verksamheten/evenemanget är förlagt
till området och i hög grad kommer medborgarna i Älvsjö
stadsdelsområde tillgodo.
Bidraget ska utgöra antingen
 ett stöd för föreningens verksamhet under året eller
 ett bidrag till ett särskilt arrangemang som vänder sig till
boende inom stadsdelen
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Kansli- och serviceavdelningen
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Telefon 08-508 21 008
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Grundvillkor för att få bidrag
 Föreningen ska vara ideell och uppbyggd på demokratiska
principer samt vara partipolitiskt och religiöst obunden.
 Det ska finnas en styrelse, stadgar och
organisationsnummer.

Anteckningar
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Riktlinjer för bedömningen
 Föreningsbidrag lämnas till föreningar som har verksamhet
för medlemmar inom stadsdelsområdet.
 Föreningens verksamhet ska vara ett komplement till
nämndens ordinarie verksamhet.
 Bidraget avser att stödja föreningar med social och kulturell
verksamhet.
 Bidrag kan ges till särskilda arrangemang som vänder sig till
alla boende i stadsdelen.
 Föreningsbidraget ska uppmuntra mångfald och nyskapande
verksamhet.
 Prioriterade målgrupper för bidraget är verksamhet som
vänder sig till barn och ungdomar, äldre samt
funktionsnedsatta.
Ansökningsförfarande
Annonsering om föreningsbidrag görs i nyhetsbladet samt på
webben under vecka 5 och ansökan ska vara inlämnad den 28
februari.
Ansökan ska göras på särskild blankett med uppgift om:
 föreningens namn, organisationsnummer och
kontaktuppgifter
 föreningens postgiro/bankgiro
 antal medlemmar i föreningen samt i stadsdelen
 föreningens verksamhet och inriktning
 vad bidraget ska användas till
 belopp som söks
 ev. bidrag man fått eller söker från annan bidragsgivare
Bilagor som ska skickas med
 Stadgar om de reviderats eller ej inskickats tidigare
 Verksamhetsberättelse för året innan
 Redovisning för ev. beviljat bidrag för verksamheten som
föreningen fått året innan
 Redovisning för ev. bidrag som föreningen fått för särskilt
arrangemang året innan
 Verksamhetsplan och budget för det år man söker
Beslut om utdelning
Stadsdelsnämnden beslutar om utdelning av föreningsbidrag under
april månad. Alla föreningar som sökt bidrag informeras om
stadsdelsnämndens beslut.
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Förening som beviljats bidrag kan inte utgå från att bidrag kommer
att beviljas även nästkommande år.

