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Redogörelsens innehåll
Denna redogörelse består av en sammanfattning av föreningarnas
ansökningar samt förvaltningens bedömning av respektive förenings

ansökan. Bedömningsgrunderna och de grundläggande kraven
återfinns i bilaga 1, Lokala regler för föreningsstöd.
Föreningarnas fullständiga ansökningar finns registrerade i diariet
och kan sökas via respektive förenings diarienummer.
Fördelning utifrån bedömningsgrunderna
Förvaltningens förslag till fördelning utgår från åtta
bedömningsgrunder som beskrivs närmare nedan.
Bedömningsgrund 1. Att föreningen och dess verksamhet eller
aktivitet uppfyller regelverket Lokala regler för föreningsstöd.
Samtliga föreningar uppfyller i huvudsak de lokala reglerna för
föreningsstöd med undantag för Föreningen Svenskar i världen, se
avsnittet Ansökande föreningar och förvaltningens bedömning.
Bedömningsgrund 2. I vilken mån verksamheten är ett komplement
till nämndens verksamheter och stödjer prioriterade mål och
utvecklingsområden i nämndens verksamhetsplan.
I vilken mån den aktivitet som respektive förening ansöker om stöd
för bedöms vara ett komplement till nämndens verksamheter eller
prioriterad enligt vad som anges i nämndens verksamhetsplan 2019
framgår av förvaltningens bedömning av respektive förening.
Bedömningsgrund 3. I vilken mån föreningen bedöms ha tillräckliga
förutsättningar för att genomföra verksamheten.
Samtliga föreningar bedöms ha tillräckliga förutsättningar för att
genomföra de aktiviteter de ansöker om stöd för.
Bedömningsgrund 4. På vilket sätt föreningen har använt tidigare
stöd och vilket resultat de har uppnått.
Förvaltningens uppföljning visar att samtliga föreningar som
beviljades stöd 2018 har använt dem i enlighet med respektive
förenings ansökan.
Bedömningsgrund 5. På vilket sätt ansökan står i relation till andra
föreningars ansökningar i fråga om kvalitet och innehåll för avsedd
ansökningsperiod.
I bedömningen av respektive förenings ansökan utgår förvaltningen
bland annat från föreningarnas tidigare erfarenhet av att genomföra
planerad verksamhet. Därtill eftersträvar förvaltningen att genom
sina förslag rikta stöd till olika målgrupper och typer av aktiviteter
för att stödja en bredd av aktiviteter.
Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Bedömningsgrund 6. Att ansökan är rimlig i förhållande till
föreningens egna kapital och övriga tillgångar.
Samtliga ansökningar bedöms vara rimliga i förhållande till
föreningens egna kapital och tillgångar
Bedömningsgrund 7. Föreningens möjlighet att söka stöd från
annat håll.
I redogörelsen av respektive förening framgår vilka andra
bidragsgivare de får stöd från. Vad gäller stöd från andra
bidragsgivare framgår det i Lokala regler för föreningsstöd att det
inte är tillåtet att söka stöd från stadsdelsnämnden för något som
annan part finansierar eller har lämnat bidrag till. Dock ser
förvaltningen positivt på att ansökande föreningar får stöd från flera
stödgivare, föreningsstödet från Östermalms stadsdelsnämnd ska
inte vara en huvudsaklig inkomstkälla.
Bedömningsgrund 8. Den totala budgeten för föreningsstöd som
finns att fördela.
I ansökningsperiod 2 har nämnden 50 000 kronor att fördela.

Ansökande föreningar och förvaltningens
bedömning
Cherries on top – 2019/259
Föreningens syfte är att främja och stärka äldres och kvinnors
självkänsla och relationer emellan genom dans och kulturutbyte.
Facebook: www.facebook.com/groups/686550748203045/
Föreningen ansöker om föreningsstöd för att genomföra
dansaktiviteter på omsorgsboenden och i samlingslokaler.
Målgruppen är kvinnor och män, 65 år och äldre. Föreningen
ansöker endast om stöd från Östermalms stadsdelsnämnd för
aktiviteten.
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Förslag: Föreningen beviljas inte föreningsstöd.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att föreningen inte beviljas föreningsstöd
med hänvisning till bedömningsgrund 5: På vilket sätt ansökan står i
relation till andra föreningars ansökningar i fråga om kvalité och
innehåll för avsedd ansökningsperiod.
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Föreningen Svenskar i världen – 2019/273
Föreningens syfte är att företräda, tillvarata och främja
gemensamma intressen och önskemål för svenskar i världen.

Hemsida: www.sviv.se
Föreningen ansöker om föreningsstöd för att täcka vissa kostnader
för teknik och personal vid live-sändning i samband med
”Utlandssvenskarnas parlament”, vilket är ett forum som föreningen
utvecklat för att synliggöra och sammanfatta utmaningar som
utlandssvenskar stöter på vid kontakt med svenska regelverk.
Föreningen mottar även stöd från Svenska institutet, Föreningen
sverigekontakt och Utrikesdepartementet för aktiviteten.
Ansökt belopp: 35 000 kronor.
Förslag: Föreningen beviljas inte föreningsstöd.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen föreslår att föreningen inte beviljas föreningsstöd
med hänvisning till grundläggande krav 2, stödet ska riktas till
föreningar med verksamhet och aktiviteter som i huvudsak är
riktade till stadsdelsområdets invånare.
HIND Hjorthagens Intresseförening i Norra
Djurgårdsstaden – 2019/260
Föreningens syfte är att tillvarata medlemmarnas och de boendes
gemensamma intressen. De huvudsakliga uppgifterna är enligt
föreningen att bidra till att stärka Hjorthagens/Norra
Djurgårdsstadens profil som en stadsdel för hållbar utveckling och
att inom området etablera ett utbyte mellan medlemmar och boende
vad gäller samtliga boendefrågor. De ämnar även att vara
kontaktorgan med Stockholms stad och andra myndigheter i frågor
av gemensamt intresse.
Hemsida: www.foreningenhind.se
Facebook: www.facebook.com/foreningenhind
Föreningen ansöker om föreningsstöd för marknadsföring,
administrativa kostnader och lokalkostnader.
Föreningen ansöker endast om stöd från Östermalms
stadsdelsnämnd.
Ansökt belopp: 10 000 kronor
Förslag: Föreningen beviljas inte föreningsstöd.

Error! Use the Home tab to apply Rubrik 1 to
the text that you want to appear here.

Förvaltningens bedömning
Föreningen har sökt medel för marknadsföring och administration
vilket inte faller inom ramen för aktivitetsstöd, därför föreslår
förvaltningen att stöd inte beviljas.

Hälsofrämjandet i Stockholm – 2019/287
Föreningens syfte är att verka för bättre folkhälsa och miljö genom
att informera om värdet av en hälsosam livsstil och att leva miljöoch klimatvänligt.
Hemsida: www.halsoframjandet.se
Föreningen ansöker om föreningsstöd för att hålla
träningsaktiviteter för Seniorer i form av gymnastik och stavgång.
Aktiviteterna planeras att äga rum i ett företags lokaler samt
utomhus. Detta är första gången som föreningen ansöker om stöd
från Östermalms stadsdelsnämnd. Föreningen ansöker endast om
stöd från Östermalms stadsdelsnämnd för aktiviteterna.
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Förslag till beviljat belopp: 5 000 kronor
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att de planerade aktiviteterna kompletterar
nämndens arbete genom att bidra till kommunfullmäktiges mål 1.5.
I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande genom att öka möjligheten till
sociala sammanhang och aktiviteter för äldre och därmed minska
social isolering och ensamhet.
Föreningen uppfyller i nuläget inte grundläggande krav nummer 3
till fullo, Utgå från demokratiska värderingar. Förvaltningen tar
hänsyn till att föreningen ansöker om föreningsstöd för första
gången från Östermalms stadsdelsnämnd, och beviljar därför stöd
under förutsättning att de verkar för stadgeändring i enlighet med
det grundläggande kravet om demokratiska värderingar under 2019.
Förvaltningen uppmärksammar att föreningen samarbetar med ett
företag samt att inomhusaktiviteter planeras äga rum i företagets
lokaler. Föreningsstöd ska endast gå till att stärka ideella föreningar,
inte företag. Om det framkommer marknadsföringskopplingar
mellan företaget och föreningen kommer stödet att återkrävas.
Förvaltningen föreslår därför att endast utomhusaktiviteterna
beviljas stöd.
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Mask och Commedia Centrum – 2019/293
Föreningens syfte är att sprida kunskap om masker, dockteater,
gatuteater och Commedia och deras användning i olika kulturer och
tidsepoker. Föreningen fungerar även som ett forum för att utveckla
och skapa nya former för arbete med masker, dockor och

Commedia och gatuteater, med sikte inställt på att dels i egen regi
driva en professionell teatergrupp: Commediagillet.
De anordnar kurser, workshops, seminarier, föreläsningar och
utställningar kring masker, dockor, gatuteater och Commedia samt
ger ut publikationer i dessa ämnen.
Hemsida: www.commediagillet.com,
Facebook: https://www.facebook.com/Commediagillet599229230248245/
Föreningen ansöker om stöd för att sätta upp föreställningen
Ispingvinen som är en komisk maskföreställning riktad till barn som
belyser problemet med miljöförstöring. Aktiviteterna planeras att
hållas i Östermalms tre parklekar. Föreningen ansöker endast om
stöd från Östermalms stadsdelsförvaltning för denna aktivitet.
Ansökt belopp: 25 000 kronor
Förslag: Föreningen beviljas inte föreningsstöd.
Förvaltningens bedömning
Parklekarna arbetar med att erbjuda en rad kulturaktiviteter inom
ramen för sin verksamhet. Då föreningens teatergrupp haft kontakt
med parklekarna som planerar att köpa in föreställningen föreslår
förvaltningen at föreningen inte även beviljas föreningsstöd.
Mossutställningar – 2019/286
Föreningens syfte är att verka för att skapa möjligheter att främja
konstnärligt skapande och att visa konst i dess vida bemärkelse på
både offentliga och privata platser. Föreningen producerar bland
annat nya konstverk, föreställningar och scenkonstverk.
Mossutställningars ambition är att alla människor ska ha tillgång till
konst och ges möjlighet att delta aktivt i konstverkets tillblivelse.
Hemsida: www.mossutstallningar.com
Facebook: www.facebook.com/mossutstallningarcom/
Instagram: @mossutstallningar
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Föreningen ansöker om föreningsstöd för att genomföra
ensemblemåleri utomhus vid 10 tillfällen under perioden juni –
augusti. Det är en sorts social improvisation med sex utvalda
deltagare per ensemblemåleri. Deltagare ska vara boende i
Hjorthagen och Norra Djurgårdsstaden. Måleriet är planerat att
utföras på dukar upphängda i utomhusmiljöer på olika platser runt
om i Norra Djurgårdsstaden och föreningen vill med aktiviteten
sammanföra boende i Hjorthagen med boende i Norra
Djurgårdsstaden. Föreningen ansöker även om stöd för att bjuda

deltagarna på lunch i samband med ensemblemåleriet. Föreningen
ansöker endast om stöd från Östermalms stadsdelsförvaltning för
denna aktivitet.
Ansökt belopp: 25 000 kronor
Förslag till beviljat belopp: 25 000 kronor
Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att de planerade aktiviteterna kompletterar
nämndens arbete genom att bidra till kommunfullmäktiges mål 2.4.
Stockholm är en modern kultur- och evenemangsstad med en stark
besöksnäring genom att tillhandahålla kulturaktiviteter tillgängliga
för alla. Förvaltningen föreslår därför att föreningen beviljas
föreningsstöd.
SPF Seniorerna Karlaplan – 2019/277
Föreningens syfte är att informera medlemmarna i frågor som berör
dem, verka för gemenskap, trygghet och trivsel bland
medlemmarna. Målgruppen är seniorer inom Östermalms
stadsdelsområde.
Hemsida: www.spfseniorerna.se/karlaplan
Föreningen ansöker om föreningsstöd för att arrangera en
seniordag, dit allmänheten bjuds in. I föreningens ansökan finns tre
andra lokala SPF-föreningar med, SPF Seniorerna Gärdet
Djurgården, SPF Seniorerna Hedvig Eleonora och SPF Seniorerna
Engelbrekt, vilket innebär att de arrangerar aktiviteten tillsammans.
Aktiviteten är planerad att arrangeras i Östermalms Föreningsråds
lokaler på Valhallavägen. Med aktiviteten vill föreningen sprida
kunskap om frågor som berör äldres vardag och arrangera en trevlig
och informationsrik dag för personer på Östermalm, företrädesvis
seniorer. De vill även informera om de lokala SPF-föreningarnas
aktiviteter och löpande verksamhet. Föreningen ansöker endast om
stöd från Östermalms stadsdelsförvaltning för denna aktivitet.
Ansökt belopp: 20 000 kronor.
Förslag till beviljat belopp: 20 000 kronor.
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Förvaltningens bedömning
Förvaltningen bedömer att de planerade aktiviteterna kompletterar
nämndens arbete genom att bidra till kommunfullmäktiges mål 1.5.
I Stockholm har äldre en tillvaro som präglas av hög kvalitet,
trygghet och självbestämmande genom att öka möjligheten till
sociala sammanhang och aktiviteter för äldre och därmed minska
social isolering och ensamhet.

Föreningen uppfyller i nuläget inte grundläggande krav nummer 3
till fullo, Utgå från demokratiska värderingar. Förvaltningen tar
hänsyn till att SPF Stockholmsdistriktet behöver godkänna
föreningens stadgeändring innan förändringen gäller. Föreningen
beviljas stöd under förutsättning att de under 2019 verkar för
stadgeändring i enlighet med det grundläggande kravet om
demokratiska värderingar.
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