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Sammanfattning
RSMHs lokalförening Carpe Diem Östermalm-Lidingö har ansökt
om ett aktivitetsbidrag om 6175 kr för år 2017. Föreningen har 69
medlemmar och erbjuder bland annat café, bok- och studiecirklar i
förvaltningens lokal på Oxenstiernas gata 31. Under 2017 planerar
föreningen för en båtresa för medlemmar i syfte att stärka
gemenskapen och ansöker därför om ett aktivitetsbidrag.
Förvaltningen föreslår nämnden att ge avslag om aktivitetsbidrag
till RSMH Carpe Diem.
Nämnden kan bevilja föreningsbidrag antingen i form av
verksamhetsbidrag eller i form av aktivitetsbidrag.
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Bakgrund
Syftet med föreningsbidrag är att stödja och stimulera
stadsdelsområdets invånare att i organiserade former engagera sig i
exempelvis frivilligt socialt – och/eller kulturellt arbete.
Verksamheter som erhåller föreningsbidrag ska vara ett
komplement till stadsdelsnämndens egna insatser, medverka till att
bryta isolering, vara individstödjande, kontaktskapande och
aktiverande. Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
är en förutsättning. Aktiviteter eller evenemang ska äga rum inom
Östermalms stadsdelsområde och huvudsakligen vara riktade till
dess invånare.
Aktivitetsbidrag kan beviljas oberoende av om föreningen har
erhållit föreningsbidrag, dock inte till sådan aktivitet som hade
kunnat planeras och redan budgeterats i föreningsbidraget. Bidraget
avser enstaka, tillfälliga evenemang som främjar sociala kontakter t
ex vid högtider, lokala festivaler, seminarier/föreläsningar med
angelägna frågor för stadsdelens invånare. I möjligaste mån ska det
även finnas möjlighet för de som inte är medlemmar i
organisationen att ta del av föreningens verksamhet.
RSHM, riksförbundet för social och mental hälsa, är ett ideellt och
partipolitiskt obundet och religiöst neutralt förbund vars verksamhet
verkar för de som har upplevt sociala eller psykiska svårigheter.
Föreningens verksamhetsmål är att arbeta med att bryta isolering
och utanförskap för personer med psykisk ohälsa genom fritids- och
kulturaktiviteter. Carpe Diem är RSHMs lokalförening för
Östermalm- Lidingö. Föreningen har under flera år verkat i
stadsdelsområdet och har erhållit bidrag från nämnden sedan år
2000, utom åren 2009 - 2011 då föreningen var vilande. Föreningen
erhöll ett föreningsbidrag om 37000 kr under det föregående året.
Under 2017 har ett verksamhetsbidrag om 35000 kr samt ett
aktivitetsbidrag om 5000 kr utbetalats.
Carpe Diem har även sedan år 2011 kostnadsfritt haft tillgång till
förvaltningens lokaler på Oxenstiernas gata 31. Föreningen har
dessutom möjlighet att få låna lokalen vid storhelger efter
överenskommelse med förvaltningen.
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Ärendet
Carpe Diem, Riksförbundet för social och mental hälsas (RSMH),
lokalförening för Östermalm-Lidingö ansöker om aktivitetsbidrag
om 6175 kronor för år 2017. Föreningen har under 2016 haft 69
medlemmar, varav 25 medlemmar är bosatta inom
stadsdelsområdet. Föreningen har för år 2017 ansökt om ytterligare
bidrag och stipendier. Under 2016 hade föreningen 8 575 kronor i
aktivitetsintäkter och medlemsintäkter om 3 900 kronor. För år
2016 visar föreningen ett plusresultat på 7 856,65 kronor.
Föreningen har regelbundna styrelsemöten där deras verksamheter
följs upp.
Nu ansöker föreningen om ett aktivitetsbidrag för att sponsra en
planerad musikbåtresa till Blidösund. Syftet är att stärka
gemenskapen inom föreningen. Aktiviteten riktar sig till alla
medlemmar inom föreningen och den planeras att ske under juli
månad 2017. Budget för aktiviteten beräknas på 15 deltagande
medlemmar där den egna kostnaden per person är 50 kr.
Kostnaderna inrymmer båtbiljett, mat och kostnader för
informationsutskick.
Förvaltningens synpunkter och förslag
Föreningen ansöker om 6175 kr i aktivitetsbidrag från Östermalms
stadsdelsnämnd.
Förvaltningen ser gärna att föreningen ger förslag på aktiviteter som
riktar sig till allmänheten eller till nytilltänkta medlemmar i enlighet
med föreningsbidragets riktlinjer.
Aktiviteten som planeras för hade kunnat rymmas inom den
ordinarie budgeten för verksamheten. Den planerade aktiviteten
planeras för endast medlemmar. Enligt riktlinjerna för
aktivitetsbidrag ska aktiviteten vara riktad mot hela stadsdelens
invånare och beröra angelägna frågor.
Sammanfattningsvis föreslår förvaltningen att det ansökta bidraget
avslås.
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