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Bestämmelser för bidrag till ungdomsföreningar

Syfte
Genom ett kontant stöd till föreningar i kommunen bidra till att fritidsaktiviteter i
föreningsregi skapas för ungdomar i åldern 7-25 år i Österåkers kommun.

Bidragssystemets konstruktion
De kommunala föreningsbidragen betalas ut i form av två delar:
 Aktivitetsbidrag
 Anläggningsbidrag.
Aktivitetsbidraget är ett prestationsbaserat bidrag som utbetalas 2 gånger per år.
- Föreningen får 24 kr/aktivitet samt 4 kr/deltagare*
- Föreningen redovisar en sammanställning av vårens respektive höstens aktiviteter samt
deltagare. Vårens sammanställning redovisas senast 25/8 och höstens sammanställning
redovisas senast 25/2. Verksamheten ska dokumenteras på blanketter som
tillhandahålls av Österåkers kommun och som ska utgöra underlag för
bidragsfördelning.
- En aktivitet ska omfatta minst 3 bidragsberättigade deltagare utöver ledare. Bidrag
utgår för maximalt 30 deltagare per aktivitet.
- En aktivitet ska pågå minst en timme.
- Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13 år och kan inte
redovisningsmässigt vara ansvarig för flera grupper samtidigt.
- Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
- Bidrag beviljas endast en gång per dag och grupp.
- En grupp får inte, ur redovisningssynpunkt, indelas i mindre grupper för att erhålla
ytterliggare aktivitetsbidrag. Gruppen ska vara naturligt sammansatt och inte
konstruerad.
- Vid varje aktivitet ska närvarokort föras på en för ändamålet avsedd blankett. Ledaren
ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga.
- Kommunens aktivitetsstödgrupp äger rätt att kontrollera ansökans riktighet. På
anmodan ska förening tillhandahålla samtliga handlingar som har betydelse för
ansökan om aktivitetsstöd. Dessa handlingar ska föreningen, enligt Bokföringslagen,
spara i 10 år. Aktivitetsstödgruppen kommer varje år, slumpvis, begära in några
föreningars handlingar.
- Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en
förening vid en eller flera bidragsperioder avstängs från bidrag. Även återbetalning
kan krävas.
* Nivåerna kan komma att regleras
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Anläggningsbidrag har till syfte att stödja förening att underhålla och driva ägd eller
arrenderad anläggning.
- Bidraget kan sökas en gång per år.
- En separat ansökningsblankett finns för detta ändamål som tillhandahålls av
Österåkers kommun.
- Bidraget har till syfte att stödja förening i dess arbete med att underhålla och driva ägd
eller arrenderad anläggning, dock ej kommunal lokal, för i första hand barn- och
ungdomsverksamhet.

Villkor för att få föreningsbidrag
För att en förening/handikappverksamhet i föreningsform ska kunna få föreningsbidrag ska
följande villkor vara uppfyllda:










Föreningen ska ha demokratisk uppbyggda stadgar, som är godkända av
riksorganisation eller av Kultur- och utbildningsnämnden.
Föreningens verksamhet ska bygga på demokratiska grunder och vara öppen för alla.
Föreningen ska minst ha 10 medlemmar i åldern 7-25 år som är boende i kommunen.
Kravet gäller inte handikappföreningar.
Föreningen får inte ha några oreglerade ekonomiska skulder till Österåkers kommun.
Föreningen ska bedriva sin verksamhet i Österåkers kommun. Kravet gäller inte
handikappföreningar.
Föreningen ska varje år skicka kopior på föreningens årsmöteshandlingar till adress:
Österåkers kommun
"Föreningsbidrag"
Kultur- och fritidsförvaltningen
18486 Åkersberga
Bidrag utgår endast till ideella föreningar och till verksamhet för ungdomar i åldern
7-25 år.
Bidrag utgår inte till ekonomiska föreningar, stödföreningar, supporterklubbar,
studieförbund, elevföreningar eller föreningar som beviljas verksamhetsbidrag från
annan kommunal förvaltning.

Blanketter
Samtliga blanketter finns att ladda ner från www.osteraker.se. Gå till toppfliken ”Uppleva och
göra”. I vänstermenyn väljer du ”Föreningar”. Under rubriken ”Blanketter” hittar du
närvarokort, sammanställningsblankett och ansökningsblankett för anläggningsstöd.
För ytterligare information om föreningsbidragen kan du mejla foreningsmail@osteraker.se

