BIDRAGSREGLER – FÖRENINGSLIVET I SÄFFLE KOMMUN
Kommunala regler för stöd till ungdoms-, handikapp-, pensionärsföreningar, övriga
föreningar, föreningsägda anläggningar, samlingslokaler samt
ledarstipendium
Kommunfullmäktige har gett teknik- och fritidsnämnden i uppdrag att ansvara för fördelningen av nämnda
bidrag och ledarstipendium.

Målsättning med kommunens föreningsstöd
Folkhälsa
Ett aktivt deltagande ger barn och ungdomar förutsättningar för en hälsofrämjande livsstil.
Kommunen främjar rörelse, vilket gagnar såväl individen som samhället genom minskade vällevnadssjukdomar.
Kommunen främjar en livsstil som motverkar bruk och missbruk av alkohol, tobak och andra droger.
Kommunen bekämpar alla former av droganvändning (dopning) eller andra osunda träningsmetoder som
används för att uppnå falska tävlingsresultat.
Kommunen vill främja ett livslångt intresse för idrott och motion.

Demokrati
Genom deltagande i demokratiskt organiserad och av demokratisk anda präglade föreningar, främjas en
samhällssyn som bygger på förståelse, respekt och yttrandefrihet.

Individuell personlighetsutveckling
I en väl fungerande förening tas individens hela personlighet tillvara; såväl kroppen, tanken och känslan
utvecklas så att individen på bästa sätt kan ta tillvara sina anlag och talanger.
I en väl fungerande förening ser man inte bara till de mätbara resultaten, utan till varje individs personliga
utveckling.

Allmänna bestämmelser
För att förening ska erhålla bidrag, krävs att den har
• sitt säte inom Säffle kommun
• minst tio aktiva medlemmar per kalenderår bosatta i Säffle kommun
• minst 100 kronor i medlemsavgift
• post-/bankgiro eller bankkonto
• organisationsnummer

1

Undantag
•
•

Skolidrottsföreningar anses vara integrerade i skolans verksamhet
Korpidrottsföreningar anses vara integrerade i sitt företags folkhälsoarbete, och undantas därför
från rätten till kommunalt bidrag.

Tilläggsbestämmelser
Förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, räknas som övrig förening, och söker bidrag enligt regler
som redovisas under rubriken ”Bidrag till övriga föreningar”.
Om förening vid tidpunkten för utbetalning av bidrag häftar i skuld till kommunen, äger kommunen rätt att
avräkna sina fordringar mot de bidrag föreningen är berättigad till.

Verksamhetsbidrag
Bidrag utgår med en fast summa per medlem. För idrottsförening gäller att medlem deltagit i aktiviteter
minst 18 gånger under kalenderåret. För föreningar som bedriver annan ungdomsverksamhet gäller att
medlem deltagit minst 12 gånger under kalenderåret. Mer information finns under stycket ”bidrag till ungdomsföreningar”.
Bidragets storlek anpassas utifrån nämndens erhållna budget och divideras med det totala antalet bidragsberättigade i kommunen. Nämnden kan även årligen besluta om riktat bidrag efter andra åldersintervaller,
aktivitetstillfällen eller kön.
Ansökan lämnas senast 31 mars årligen till teknik- och fritidsförvaltningen. Till ansökan ska bifogas
personuppgifter som redovisas på särskild blankett, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning,
revisionsberättelse för det gångna verksamhetsåret, samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Bidrag till nämndens förfogande
Teknik- och fritidsnämnden har möjlighet att villkora vilka föreningsprojekt som ska erhålla stöd utifrån
nämndens ambitionsnivå, såsom:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Motionsaktiviteter för vuxna
Förnyelse av flickaktiviteter
Föreningsutveckling
Fortbildning av föreningsledare
Integrationsarbete
Demokratiprojekt
Aktiviteter i skog och mark
Särskild satsning mot droger, tobak och alkohol
Övriga projekt av intresse

Ansökan görs under innevarande år och skall innehålla syfte, målsättning, tidsplan och budget för
projektet.

Bidrag till ungdomsföreningar
För att betraktas som ungdomsorganisation ska föreningen bedriva regelbunden ungdomsverksamhet.
Föreningen ska ha knutit ungdom till sig i riktad verksamhet av samhällsfostrande och idéinriktad natur.
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Medlem är barn/ungdom i åldrarna 7-18 år, som erlagt medlemsavgift till föreningen redovisningsåret före
det år ansökan avser, och som finns med i föreningens medlemsmatrikel.
Förening som bedriver idrottslig verksamhet, skall vara knuten till specialdistriktsförbund och underställd
Riksidrottsförbundets regelverk. Föreningens ungdomsverksamhet skall även verka utifrån Riksidrottsförbundets idéprogram ”Idrotten vill”.

Lägerbidrag
Det är viktigt i ett barns/ungdoms personliga utveckling att åka på läger. Komma hemifrån, träffa gamla och
nya kamrater och uppleva andra miljöer är utvecklande. Lägret ska omfatta minst tre dagar och maximalt 14
dagar inklusive resdagar.
För föreningens medlemmar utgår bidrag med 50 kronor per deltagare i åldrarna 10-18 år, samt med 50
kronor per dag för en ledare per 10-talet deltagare.
Ansökan görs genom föranmälan senast en vecka före lägrets början. Redovisning lämnas senast
en månad efter lägrets genomförande, dock senast 31 december.

Bidrag till samarbetsprojekt för barn
Med detta bidrag vill teknik- och fritidsnämnden stimulera föreningarna till samarbete och ge barn möjligheten till många ”prova-på-aktiviteter”. Åldersgränsen är 7-10 år. Bidragets storlek beslutas vid nämndens prövning.
Ansökan görs under innevarande år och skall innehålla syfte, målsättning, tidsplan och budget för
projektet.

Bidrag till handikappföreningar (se verksamhetsbidrag)
Bidrag till handikappföreningar och organisationer med primär uppgift att ta tillvara medlemmarnas intressen. Handikappföreningar likställs med ungdomsföreningar med den skillnaden att avseende handikappföreningar föreligger det inte någon övre åldersgräns för att föreningen skall vara bidragsberättigad.

Bidrag till pensionärsföreningar
Bidragets storlek varierar eftersom det anpassas till nämndens budget. Bidraget utgår med 40 kronor per
aktiv medlem och år. Med aktiv medlem menas medlem som deltagit i föreningens verksamhet minst tio
gånger under det verksamhetsår föreningen söker bidrag för.
Ansökan lämnas senast 31 mars till teknik- och fritidsförvaltningen. Till ansökan ska bifogas årsberättelse med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, uppgift om medlemsantal bestyrkt av föreningens
revisorer eller kassör för det gångna verksamhetsåret, samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Bidrag till övriga föreningar
Förening som inte bedriver ungdomsverksamhet, kan söka bidrag ur ”Bidrag till teknik- och fritidsnämndens förfogande”.
Bidragets storlek varierar eftersom det anpassas till nämndens budget. Bidrag utgår med 40 kronor per
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aktiv medlem och år. Med aktiv medlem menas medlem som deltagit i föreningens verksamhet minst tolv
(12) gånger under det verksamhetsår föreningen söker bidrag för.
Ansökan lämnas senast 31 mars till teknik- och fritidsförvaltningen. Till ansökan ska bifogas årsberättelse med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, uppgift om medlemsantal bestyrkt av föreningens
revisorer eller kassör för det gångna verksamhetsåret, samt verksamhetsplan för kommande verksamhetsår.

Bidrag till föreningsägda anläggningar
Förening som bedriver ungdomsverksamhet kan ansöka om bidrag till egna anläggningar/lokaler. Ansökan
kan antingen gälla kapitalinvestering eller underhållsarbete enligt upprättad plan för anläggningen/lokalen.
Ansökan lämnas senast 31 mars till teknik- och fritidsförvaltningen på avsedd blankett. Verifikationer
på utfört arbete skall redovisas senast 1 december innevarande år.

Bidrag till samlingslokaler
Förening som bedriver verksamhet i samlingslokal såsom bygdegård, Folkets hus etc. – godkänt av kommunfullmäktige – får inkomma med ansökan om bidrag till driften av samlingslokalen. Bidraget utgår för
närvarande efter lokalens storlek och procent av summan av intäkterna från uthyrningarna.
Ansökan lämnas senast 31 mars till teknik- och fritidsförvaltningen på avsedd blankett. Till ansökan
ska bifogas årsberättelse med ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, uppgift om uthyrningsfrekvens
för det gångna verksamhetsåret bestyrkt av föreningens revisorer eller kassör.

Ledarstipendium
§1

Säffle kommun utdelar ett stipendium till en förtjänstfull ledare inom en ideell förening med
säte i Säffle kommun. Stipendiet skall i regel utdelas årligen.

§2

Ideella föreningar med säte i Säffle kommun kan föreslå kandidater till stipendiet.
Förslagen – ställda till teknik- och fritidsnämnden, Säffle-Åmål, 661 80 SÄFFLE – skall vara
inlämnade senast den 15 oktober.

§3

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål skall årligen, under september månad, genom
annonsering i lokaltidning eller på kommunens hemsida, utlysa ledarstipendiet till ansökan
ledigt.

§4

Teknik- och fritidsnämnden Säffle-Åmål beslutar om mottagande av ledarstipendiet efter att
ha tagit del av förslagshandlingarna.

§5

För att erhålla ledarstipendiet skall den ideella föreningens kandidat ha tagit initiativ till en
god verksamhet och på ett förtjänstfullt sätt ha verkat inom föreningen.
Särskild hänsyn skall tas till arbete bland barn och unga.
Den föreslagna kandidaten får ej ha yrkesliknande anställning inom den ideella föreningen.

§6

Stipendiebeloppet utgör högst den summa som teknik- och fritidsnämnden SäffleÅmål avsätter för ändamålet inom ramen för de av kommunfullmäktige beviljade anslagen.

§7

Ledarstipendiet bör om möjligt utdelas vid lämpligt ceremoniellt tillfälle.

§8

Föreliggande stadgar skall tillämpas från och med den dag kommunfullmäktiges i
Säffle beslut vinner laga kraft år 2012.
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