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Föreningsbidrag
Aktivitetsbidrag våren 2019
Förvaltningens förslag till beslut
Nämnden beviljar helt eller delvis bidrag till följande
föreningar
Stadsdelsnämnden beviljar PRO Rågsved Hagsätra hela det
sökta bidraget på 10 000 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar PRO Solberga-Brännkyrka hela det
sökta bidraget på 8 800 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar Örby IS hela det sökta bidraget på
25 000 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar Rågsved IF hela det sökta bidraget
på 20 000 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar Östberga Folkets hus 25 000 kr av
det sökta bidraget på 37 600 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar Samban FF 40 000 kr av det sökta
bidraget på 52 000 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar PRO Årsta 20 000 kr av det sökta
bidraget på 22 575 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar Ung Fritid 60 000 kr av det sökta
bidraget på 120 000 kr.
Stadsdelsnämnden beviljar Nya Rågsveds Folkets hus förening
40 000 kr av det sökta bidraget på 55 000 kr.
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsförvaltning
Avdelningen för kultur, fritid och demokrati
Slakthusplan 8A
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Stadsdelsnämnden beviljar Rågsveds IF 30 000 kr av det sökta
bidraget på 46 000 kr
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Sammanfattning
Målet med föreningsbidraget är att stärka civilsamhället och stödja
det lokala föreningslivet. Föreningar har möjlighet att få
ekonomiskt stöd för aktiviteter öppna för stadsdelens invånare och
som följer nämndens riktlinjer för föreningsbidrag. Under
ansökningsperioden för föreningsbidrag våren 2019 har tio
ansökningar kommit in och förvaltningen föreslår att nämnden
beviljar fyra stycken i sin helhet och att övriga får en del av det
sökta beloppet beviljat. Enligt nämndens riktlinjer så kan föreningar
och organisationer beviljas bidrag för aktiviteter som kompletterar
och stödjer nämndens ordinarie verksamhet.
Bakgrund
I Enskede Årsta Vantör stadsdelsnämnds Riktlinjer för
föreningsbidrag finns två olika slags föreningsstöd tillgängliga för
föreningar att söka; aktivitetsstöd och verksamhetsstöd. Föreningar
har möjlighet att söka aktivitetsbidrag senast 30 april.
Fördelning av bidragen sker utifrån en sammanvägning av
föreningens storlek, aktiviteternas innehåll, hur många invånare
som väntas ta del av verksamheten eller aktiviteterna, beräknad
kostnad och på vilket sätt verksamheten eller aktiviteterna
kompletterar samt tillför ett mervärde till förvaltningens ordinarie
verksamhet eller mervärde för samspelet med civilsamhället. Dock
förbehåller sig stadsdelsförvaltningen rätten att prioritera utifrån
lokala behov vilket innebär att föreningar kan nekas bidrag, helt
eller delvis, trots att de uppfyller ansökningskriterierna.
Ärendet
Enskede-Årsta-Vantör stadsdelsnämnd har som mål att genom
föreningsbidragen stärka civilsamhället och stödja det lokala
föreningslivet. Föreningarna som får bidrag ska följa de
demokratiska värderingar som råder i samhället och främja
jämställdhet, delaktighet, folkhälsa, frihet från våld samt motverka
diskriminering.
Ärendets beredning
Ärendet har beretts inom avdelningen Kultur, fritid och demokrati.
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Förvaltningens synpunkter och förslag
Förvaltningen föreslår Enskede-ÅrstaVantörs stadsdelsnämnd att
helt eller delvis bevilja bidrag till följande föreningar:
PRO Rågsved Hagsätra – Föreningen aktiverar äldre genom att
anordna månadsmöten, utflykter, föredrag och trivselaktiviteter.
Söker 10 000 kr i bidrag för att bekosta sociala aktiviteter öppna för
stadsdelsområdets äldre.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas i sin helhet då
verksamheten och aktiviteterna kompletterar samt tillför ett
mervärde till stadsdelsområdets äldre.
PRO Solberga- Brännkyrka – Föreningen aktiverar äldre genom att
anordna trivsel- och bowlingaktiviteter.
Söker 8 800 kr i bidrag för att bekosta sociala aktiviteter öppna för
stadsdelsområdets äldre.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas i sin helhet då
aktiviteterna kompletterar samt tillför ett mervärde till
stadsdelsområdets äldre
Örby IS – Föreningen bedriver träningsverksamhet för barn och
unga i Örby. Föreningen söker 25 000 kr i bidrag för att bl.a.
arvodera ledare och bedriva drop-in fotboll i Östberga BP varje
fredag från v. 17 – 43.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas helt med 25 000 kr.
Förvaltningen bedömer det som värdefullt för invånarna att kunna
delta i idrottsverksamhet spontant och kostnadsfritt.
Rågsveds IF – Föreningen är en idrottsförening som bland annat
bedriver fotbollsskola för flickor och pojkar. Genom öppna
träningstillfällen under 20 veckor syftar föreningen till att öka
aktiviteten bland unga som inte varit aktiva i idrottsrörelsen
tidigare. Föreningen söker 20 000 kr i bidrag för att bekosta
ledararvoden och material.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas helt med 20 000 kr.
Förvaltningen bedömer det som värdefullt för invånarna att kunna
delta i idrottsverksamhet spontant och kostnadsfritt.
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Östberga Folkets hus – Föreningen bedriver verksamhet för barn
och unga i Östberga folkets hus. Föreningen söker 37 600 kr i
bidrag för att bekosta författarbesök, kulturella barnaktiviteter,
läxhjälpsverksamhet, språkcafé, parkfest och odlingsprojekt.
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Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas delvis med 25 000 kr då
den ekonomiska redovisningen visar att tidigare bidrag inte har
använts fullt ut.
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Samban FF – Föreningen bedriver fotbollsverksamhet för barn och
unga. Föreningen söker 52 000 kr i bidrag för att bl.a. arvodera
ledare och köpa in material för öppen fotbollsverksamhet under 20
veckor på Lisebergs BP under sommaren.
Förvaltningen föreslår att bidraget beviljas delvis med 40 000 kr då
förvaltningen gör en annan bedömning av kostnaderna.
PRO Årsta – Föreningen bedriver fritids- och studieverksamhet för
pensionärer genom öppen mötesverksamhet, föreläsningar,
studieresor och friskvårdsaktiviteter. Föreningen söker 22 575 kr i
bidrag för att bekosta aktiviteter och utflykter.
Förvaltningen föreslår att bidraget delvis beviljas med 20 000 kr då
förvaltningen gör en annan bedömning av kostnaderna.
Ung Fritid – Föreningen vill arrangera en festival med olika
aktiviteter för barn och unga i stadsdelsområdet. Föreningen söker
120 000 kr för evenemangskostnader och projektledning av en
festival i Bandängen
5-9 augusti.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 60 000 kr för
evenemangskostnader. Förvaltningen kommer att samarbeta med
föreningen och tillhandahålla feriearbetare för evenemanget.
Nya Rågsveds Folkets hus – Föreningen söker aktivitetsbidrag för
att bekosta föreningens öppna julfirande som erbjuder boende i
Rågsved ett tillfälle att känna samhörighet och trygghet under
julhelgen.
Förvaltningen föreslår att bidrag beviljas delvis med 40 000 kr i
likhet med tidigare års bidragsstorlek.
Rågsveds IF – Föreningen söker 46 000 kr i bidrag för att bekosta
öppen spontanfotboll på Rågsveds BP lördagar under 30 tillfällen.
Bidraget är tänkt att bekosta ledararvoden och material.
Förvaltningen föreslår att ansökan beviljas delvis med 30 000 kr då
förvaltningen gör en annan bedömning av kostnaderna.
Förvaltningen planerar även att ingå en överenskommelse om
Idéburet offentligt partnerskap med föreningen för att nå det
gemensamma målet om att få fler barn och unga fysiskt aktiva och
erbjuda en meningsfull fritid.
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