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Föreningsbidrag 2015
Föreningar med lokal förankring kan söka
Älvsjö stadsdelsnämnd har i år avsatt 160 tkr för föreningsbidrag
och inbjuder ideella föreningar med lokal förankring i Älvsjö
stadsdelsområde att inlämna sin ansökan.
Riktlinjer för stadsdelen
Enligt riktlinjer som är fastställda av stadsdelsnämnden ska
föreningsbidraget komplettera nämndens ordinarie verksamhet och
ges till föreningar med social eller kulturell inriktning. Bidrag kan
också ges till särskilda arrangemang som vänder sig till alla boende
i stadsdelsområdet. Av riktlinjerna framgår vilka uppgifter som ska
lämnas och vilka bilagor som ska skickas med. Barn och unga, äldre
samt personer med funktionsnedsättning prioriteras vid fördelning
av bidraget.
Inriktning i årets budget
I årets budget pekas på vikten av ett aktivt föreningsliv och att
generationsöverskridande verksamheter ska ha möjlighet att söka
bidrag. Verksamheter som arbetar med drogproblematik och som
stärker individer som aktivt försöker lämna ett missbruk ska särskilt
prioriteras.
Det framhålls också att föreningslivet är en viktig del i stadens
folkhälsoarbete och att ett levande föreningsliv bland unga ska
uppmuntras, då det ger gemenskap och möjlighet att mötas. Barnoch ungdomsföreningar som främjar jämställdhet, delaktighet, lika
rättigheter och folkhälsa ska kunna söka föreningsbidrag. Särskild
vikt ska fästas vid att ungdomar får vara medskapare och kunna bli
ledare i verksamheten.
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Riktlinjer och blanketter
Fullständiga riktlinjer och ansökningsblankett finns att hämta på
www.stockholm.se/alvsjoforeningsbidrag och på
medborgarkontoret, Älvsjö Stationsgata 21.
Skicka ansökan senast 28 februari
Ansökan med bilagor ska vara inlämnad till Älvsjö stadsdelsnämnd
senast den 28 februari 2015.
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Ansökan skickas till:
Älvsjö stadsdelsförvaltning
Nämndsekreteraren
Box 48
125 21 Älvsjö
Stadsdelsnämnden fattar beslut om bidragen vid sitt sammanträde
den 23 april 2015.
Frågor besvaras av nämndsekreterare Carin Berg, 08-508 21 008,
carin.berg@stockholm.se
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