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Riktlinjer Föreningsbidrag Spånga-Tensta
Övergripande målsättning
Stadsdelsnämndens övergripande målsättning med
föreningsbidraget är:
 Att öka jämställdheten i stadsdelen.
 Att öka kulturella evenemang.
 Att det bedrivs öppen verksamhet för barn och ungdomar som
främjar jämlika uppväxtvillkor för unga och där de kan få vara
mer delaktiga i utvecklingen av sitt närområde och i formandet
av mötesplatser.
För att öka jämställdheten i stadsdelsområdet ska också verksamhet
för, med och av vuxna kvinnor kunna komma ifråga för
bidragsgivning. Inte bara nämnden, utan också kommunfullmäktige,
betonar vikten av att främja jämställdhet.
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Ansökan
 Stadsdelsnämnden lämnar endast bidrag till verksamhet,
aktiviteter och evenemang som har anknytning till nämndens
ansvarsområde. Detta område har fastställts av
kommunfullmäktige.
 För att få bidrag ska ansökande förening bedriva verksamhet
som, i enlighet med vad nämnden anfört, ska bidra till ett mer
jämställt samhälle och/eller verksamhet som riktad till barn och
unga.
 Föreningen ska ha en jämställd styrelse. Jämnställd styrelse
innebär att styrelserepresentationen är 40:60 av vardera kön om
det inte finns särskilda skäl för en annan
styrelsesammansättning. Denna punkt träder i kraft inför
beredningen av föreningsbidraget 2017.
 Föreningarna/organisationerna ska lämna in följande
uppgifter/dokumentation
- stadgar
- årsmötesprotokoll
- beslut över behörig firmatecknare
- protokoll från senaste årsmötet
- föreningens stadgar
- senaste verksamhetsberättelse
- senaste revisionsberättelsen som är granskad av revisor
- föreningens organisationsnummer
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- föreningens plus- eller bankgironummer
Bidrag kan lämnas till verksamhet inom nämndens geografiska
ansvarsområde.
Föreningar med utpräglad lokal verksamhet ska kunna få
föreningsbidrag. Det innebär att verksamheter, aktiviteter eller
evenemang som Spånga-Tensta stadsdelsnämnd lämnar bidrag
till ska äga rum i Spånga-Tensta stadsdelsområde och vara
riktade till invånare i detta område.
Stadsdelsnämnden anser att huvudregeln ska vara att
bidragsmottagande föreningar har sin lokala hemvist
(postadress) i stadsdelsområdet och att huvuddelen av
medlemmarna bor i området. Om en organisation bedriver
verksamhet som bedöms som särskilt värdefull anser dock
nämnden att undantag ska kunna göras från kravet på lokal
hemvist. Emellertid bör alltid gälla att verksamheten som
nämnden lämnar bidrag till ska äga rum i stadsdelsområdet och
vara riktade till invånare i detta område.
I ansökan ska det framgå vilka kostnader
föreningen/organisationen söker för.
Föreningen/organisationen ska redogöra för vilka övriga bidrag
föreningen förväntas få under året.
Föreningen/organisationen måste ha ett verksamhetsår bakom
sig.

Återredovisning av föreningsbidraget
 De aktiviteter/kostnader som föreningen eller organisationen
söker för ska återredovisas.
 Vid behov kan förvaltningen komma att begära in
dokumentation som styrker att föreningen har haft de kostnader
som de har sökt för.
 Om föreningen inte lämnar in en redovisning av hur
föreningsbidraget har använts kommer föreningen inte att
beviljas något nytt föreningsbidrag.
 Det räcker om föreningen skickar in en återredovisning per år.
Dock måste redovisningen vara förvaltningen tillhanda innan
den 1 november varje år.
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Ansökningsförfarande
 Information om att det är dags att ansöka om föreningsbidrag
kommer att skickas ut under slutet av augusti och början av
september.
 Information om föreningsbidrag kommer att annonseras via
lokaltidnigen, affischering, sociala medier samt hemsidan.
 Ansökan sker på en särskild blankett. Blanketten finns att hämta
på hemsidan, på medborgarkontoret samt i receptionen på
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Fagerstagatan 15. Föreningen kan även kontakta förvaltningen
direkt och få blanketten skickad till sig.
Förvaltningen kommer att ha en dag då föreningar kan komma
och träffa en handläggare på medborgarkontoret för att få hjälp
med sin ansökan.
Sista ansökningsdag är den 15 oktober.
Stadsdelsnämnden fattar beslut om fördelning vid sitt
sammanträde i december. Vid expedieringen av
nämndprotokollet skickas besked till att föreningar som har
ansökt.
Utbetalningar till de föreningar som har blivit beviljade
föreningsbidrag sker i början av januari.

