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Diarienummer
2015/KFN 0106 003

Kultur-och fritidsnämnden

Regler för föreningsstöd

Förslag till beslut
Utvecklingsförvaltningen föreslår kultur- och fritidsnämnden att:
1. Fastställa det nya regelverket för föreningsstöd.

Utvecklingsförvaltningen

Britt-Marie Lundberg Björk
Förvaltningschef

Karin Sundström
Utredare

Beskrivning av ärendet

Bakgrund
Bidragsreglerna för föreningsstöd fastställdes 1995 och har sedan justerats år
2000, 2002 och 2010. En översyn har gjorts hösten 2015 och vissa förändringar
föreslås.
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Förslag till ändringar i regler för föreningsstöd
Nedan redovisas de ändringar som utvecklingsförvaltningen föreslår i
”Regler för föreningsstöd”. I förslaget som finns som bilaga till denna
tjänsteskrivelse har ändringar markerats med gult.
Genomgående föreslås ändringar avseende rätt benämning på
utvecklingsförvaltningen och kultur- och fritidsavdelningarna. Reglerna i
förslaget har också justerats till hur hanteringen av föreningsbidrag sker idag

Allmänna bestämmelser
Generella regler läggs till om att föreningarna årligen ska inkomma med
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och ekonomiska redovisning
innehållande antal medlemsavgifter och belopp.
Det läggas till punkter om att föreningen aktivt ska arbeta för att motverka
diskriminering och bedriva all barn- och ungdomsverksamhete i en drogfri
miljö.
Föreningen ska lämna in alla ansökningar elektroniskt. Lägsta belopp för
årsavgift har tagits bort.

Aktivitetsbidrag
Det förtydligas vad som gäller för medlem med funktionsnedsättning. Vidare
förtydligas att stöd beviljas endast för en aktivitet per idrott, dag och person
inom samma förening. Detta förtydligas för att omfatta även
flersektionsföreningar. Ansökan ska ske via ApN (Aktivitetskort på nätet) och
det förtydligas vilka datum som gäller.

Lokalbidrag
Det har justerats vilka datum som gäller.
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Bidrag till kultur- och fritidsnämndens förfogande
Justering avseende utbetalningsrutiner har gjorts.

Fria och subventionerade lokaler
Vissa villkor har tagits bort, eftersom dessa anges under allmänna bestämmelser.
Benämningen på föreningsgården ändras till Kvarnhjulet.

Övriga stödformer
Villkoren har justerats avseende öppettider för kopieringsservice Vidare har
hänvisning till litteratur och anvisningar på fritidsavdelningen tagits bort för att
modernisera riktlinjerna.

