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NORMER FÖR FÖRENINGSBIDRAG GÄLLANDE
TÖREBODA KOMMUN.
Fastställda av Kultur- och fritidsnämnden 2009-03-18 § 16.
Reviderade av Kommunstyrelsen 2012-05-28 § 51

BIDRAG TILL LOKALA FÖRENINGAR MED
UNGDOMSVERKSAMHET
Allmänna bestämmelser
Kommunalt verksamhetsbidrag enligt dessa normer kan utgå till lokal förening
med ungdomsverksamhet i kommunen. Föreningen skall ha antagit stadgar, valt
styrelse samt vara ansluten till riksorganisation som erhåller stöd till sin centrala
verksamhet. Föreningen skall även vara registrerad hos Töreboda kommun.

Bidrag utgår enligt dessa normer ej till organisationer som för sin verksamhet
erhåller bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller annan
kommunal instans.
Bidrag utgår ej heller till del av föreningsverksamhet som har kommersiellt syfte.
Efter Utbildnings- och kulturutskottets prövning kan förening som verkar i en eller
flera andra kommuner i länet eller är länsövergripande, erhålla bidrag om
medlemmar från kommunen ingår i föreningen. Bidragets storlek avgörs då med
hänsyn till antalet medlemmar från kommunen. En förutsättning för bidrag är att
föreningen även får bidrag från den kommun, där föreningen har sin
huvudverksamhet.
Efter Utbildnings- och kulturutskottets prövning kan organisation, vars verksamhet
bedöms som angelägen, erhålla bidrag även om den inte uppfyller dessa
bestämmelser.
En förutsättning för att bidrag skall utbetalas är att verksamheten bedrivs i drog-,
rök och dopingfri miljö. Bidragsberättigade föreningar ska verka för det
kommunala idrottspolitiska programmets mål att undvika extrema
tävlingsmoment, särskilt för de yngre barnen.
Medlemskap
Bidrag enligt dessa normer utg,år till lokalavdelning som har minst 10 medlemmar
och som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och ungdomar i
kommunen i åldrarna 7-20 år.
Medlemsantalet beräknas utifrån föregående verksamhetsårs slut.
Åldern räknas från och med det år medlemmen fyller 7 år och till och med det år
medlemmen fyller 20 år.
Med medlem avses person, som är upptagen i organisationens matrikel (som
skall innehålla namn, adress och födelseår) och som betalat fastställd
medlemsavgift.

Ansökningsförfarande
Ansökan om bidrag, med antalet sammankomster under verksamhetsåret
redovisade, skall vara inlämnade till kommunkontoret, senast den 31 januari
följande
år.
Ansökningsblankett skickas till föreningar som erhållit bidrag föregående år.
Verksamhetsbidrag

Villkor:
Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst 10 medlemmar i
bidragsberättigad ålder (7-20 år), samt handikappföreningar (alla åldrar), och
minst 15 bidragsberättigade sammankomster. Sammankomsten skall uppfylla
alla de fordringar, som gäller för erhållande av statligt aktivitetsbidrag.
Bidrag:
Bidrag utgår med x kronor per sammankomst och avgörs av storleken på av
Kommunstyrelsen fastställt anslag.
Ansökan om verksamhetsbidrag lämnas till kommunkontoret, senast
den 31 januari följande år.
Bidrag till insatser för integration

Villkor:
Bidrag för insatser för integration och mångfald utgår till föreningar med minst
10 medlemmar i bidragsberättigad ålder (7-20 år).
Bidrag:
Kommunstyrelsen fastställer årligen ett anslag för att stödja föreningar, som aktivt
verkar för att föreningens sammansättning och verksamhet ska präglas av
mångfald.
Föreningar ska under ett verksamhetsår kunna söka pengar ur anslaget, för
speciella insatser vad gäller integration.
Ansökan om bidrag till insatser för integration lämnas till kommunkontoret.
Bidrag till "Stipendium till förening med verksamhet på lika villkor"

Villkor:
Ett särskilt pris utdelas årligen till förening som kan dokumentera att föreningen
arbetat särskilt med "verksamhet på lika villkor".
Föreningen ska uppfylla allmänna bestämmelser för verksamhetsbidrag, för att
vara berättigad att få priset.
Kommunstyrelsen utser pristagare och priset utdelas vid firandet av
Nationaldagen eller annan lämplig sammankomst. Ansökan ska lämnas senast

den 25 mars samma år till Kommunkontoret.

Startbidrag
Villkor:
Nystartade föreningar kan erhålla 1000 kr som startbidrag, när verksamheten varit
i gång i tre månader och ytterligare 1000 kr, när verksamheten varit i gång i sex
månader. Föreningen ska uppfylla allmänna bestämmelser för verksamhetsbidrag
för att kunna erhålla bidraget.
Ansökan ska lämnas till kommunkontoret.

****************************************

ÖVRIGA BIDRAG
Bestämmelser
Till föreningar med allmänna samlingslokaler utgår ett grundbidrag på
1 000 kr. Bidrag utgår även med x kronor per sammankomst och avgörs av
storleken på av Kommunstyrelsen fastställt anslag.
Bidragsberättigade är bygdegårdstöreningar, Folkets-husföreningar och
Våra gårdar. En förutsättning för bidrag är att föreningen själv äger den
fastighet, där den allmänna samlingslokalen är belägen.
I samband med ansökan skall lämnas en sammanställning av
uthyrningstillfällena.
Kommunen lämnar även bidrag till offentlig programverksamhet
i samlingslokaler med x kr per år och avgörs av storleken på av Kommunstyrelsen
fastställt anslag.
****************************************

Granskning
Lokalavdelning som beviljats bidrag, har skyldighet att ställa närvarolistor,
protokoll, räkenskaper och revisions handlingar till förfogande på sätt som
Kommunstyrelsen bestämmer. Handlingarna skall bevaras i minst fyra år efter
verksamhetsårets utgång.
Kvittning av skuld
Töreboda kommun avser att kvitta utgående bidrag mot klara och förfallna
skulder, som mottagaren av bidraget har hos kommunen. Detta sker dock efter
föregående förhandling mellan kommunen och ifrågavarande förening. Beslut om
kvittning fattas av Kommunstyrelsen.

