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1 Mål
Nordmalings kommuns stöd till föreningar är ett erkännande av de viktiga samhällsvärden som
främjas av ett varierat, aktivt och demokratiskt föreningsliv.
Målet med kommunens stöd till föreningslivet är att:










Skapa förutsättningar för en mer attraktiv och trygg kommun att flytta till och leva i.
Bidra till fritidsverksamheter som kan skapa en meningsfull fritid samt främjar deltagarnas
utveckling i demokratiskt och solidariskt tänkande.
Främja folkhälsoarbetet i kommunen genom fysiska, mentala, sociala och kulturella
aktiviteter. Aktivt arbeta för att öka barns rörelserikedom/rörelseförståelse.
Skapa ett levande kulturliv med mångfald och god kvalitet.
Medverka till att skapa en bättre och inkluderande samhällsmiljö som bidrar till ökad
jämställdhet, jämlikhet och integration, utan diskriminering.
Förebygga sociala problem och problem med droger, alkohol och doping.
Stimulera till gränsöverskridande samverkan mellan föreningar och organisationer.
Främja barnets rätt till utveckling och se till barnets bästa i enlighet med barnkonventionens
grundprinciper.
Verka för ökad jämställdhet genom arbeta mot attityder, normer och värderingar som påverkar
livssituationer för kvinnor, flickor, män och pojkar inom föreningslivet.

2 Giltighet
Regler för föreningsstöd i Nordmalings kommun ersätter tidigare riktlinjer och regler kring bidrag till
ideella föreningar.
Studieförbunden har även i fortsättningen egna regler.

3 Allmänna villkor









Förening ska på demokratisk grund bedriva varaktig ideell verksamhet i Nordmalings
kommun.
Registrerad förening ska ha minst 5 medlemmar, antagit stadgar och valt styrelse.
Föreningen ska ha sitt säte i Nordmalings kommun.
Föreningen ska ha registrerat organisationsnummer.
Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister och årligen uppdatera sina
föreningsuppgifter.
Föreningen ska vid ansökningstillfälle använda kommunens egna ansökningshandlingar samt
bifoga gällande stadgar.
Föreningen ska vara öppen för att samarbeta och samordna befintliga resurser inom
föreningslivet som exempelvis lokaler, inventarier, maskiner samt personal.
Föreningen ska årligen rapportera hur de har arbetat mot kommunens föreningsmål. Denna
rapport bör innehålla redovisning för hur de arbetar för att, efter bästa förmåga, efterleva
barnkonventionen samt hur de arbetar för jämställdhet i den egna verksamheten (t.ex. genom
uppföljning av nyckeltal såsom andel kvinnor/män i styrelsen och bland medlemmar och
utövande).
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4 Föreningsregister
Nordmalings kommun har ett offentligt föreningsregister på kommunens hemsida och strävar efter att
ha ett så komplett föreningsregister som möjligt. Detta för att kunna erbjuda uppgifter om
föreningslivet till allmänheten. Alla föreningar är välkomna att registrera sig i föreningsregistret.
Kommunen förbehåller sig rätten att ta bort de föreningar som inte har uppdaterad information i
föreningsregistret.

4.1

Nyregistrering

Till ansökan om registrering av ny förening ska föreningen bifoga information om
organisationsnummer, stadgar och presentation av föreningens verksamhet. Registrering ska ske via
kommunens e-tjänst.

4.2

Ändring av föreningsuppgifter

Varje år i samband med ansökan om föreningsbidrag ska föreningarna anmäla förändringar av sina
föreningsuppgifter. Uppgifterna lämnas via kommunens e-tjänst.
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5

Stödformer

Nordmalings kommun beviljar föreningsstöd enligt följande kategorier:
 Aktivitetsstöd till idrottsföreningar (7-25 år)
 Aktivitetsstöd till allmänna ungdomsföreningar samt idéburna föreningar (7-25 år)
 Projektstöd
 Verksamhetsstöd till kulturföreningar
 Stöd till bygdegård och liknande föreningar
 Anläggningsbidrag
 Resebidrag (kopplat till aktivitetsstöd till idrottsföreningar)
 Subventionerad hallhyra
 Övrigt föreningsstöd
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6 Aktivitetsstöd till idrottsföreningar
6.1

Syfte med stödet

Aktivitetsstödet till idrottsföreningar motiveras bland annat av den socialt förebyggande effekten.
Syftet är att ekonomiskt stödja idrottsföreningarnas barn- och ungdomsaktiviteter för åldersgruppen 7 25 år.

6.2

Stödberättigade föreningar

Lokala idrottsföreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Nordmalings kommun
för åldersgruppen 7-25 år kan söka stödet.

6.3

Ej stödberättigade föreningar

Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen kan inte söka.
Riksorganisationer och distriktsorganisationer kan inte söka stöd. Skolidrottsföreningar kan inte heller
ansöka om stödet.

6.4






Villkor
Föreningen ska vara ansluten till Riksidrottsförbundet samt ha statligt godkännande för bidrag
till ungdomsverksamhet.
Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri
miljö.

För att räknas som stödberättigad medlem gäller:



6.5

Medlem som är i åldern 7 - 25 år (åldern räknas per kalenderår – fr.o.m. det år deltagaren
fyller 7 år t.o.m. det år deltagaren fyller 25 år). För medlem med funktionsnedsättning finns
ingen övre åldersgräns.
Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister.

Godkända sammankomster

Bidrag ges till aktiviteter som:







har en ledare för aktiviteten. Ledare ska vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år.
har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7 - 25 år. För deltagare med funktionsnedsättning
finns ingen övre åldersgräns.
pågår i minst 60 minuter .
är återkommande (regelbundna) och i linje med föreningens huvudsakliga verksamhet.
anordnas av föreningen.
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Bidrag ges inte till:



6.6

kommersiella evenemang som inte är en del av föreningens huvudsakliga verksamhet.
studiecirkelsammankomster

Beslut och bidragsnivå

Stöd beviljas endast för en aktivitet per dag och person i föreningen. Kommunen betalar ut 10 kronor
per deltagartillfälle.
Beslut om bidrag tas av föreningshandläggare.

6.7

Ansökan

Föreningens ansökan består av två delar – dels en årlig ansökan och dels inrapportering i
Aktivitetskort på nätet två gånger per år.
6.7.1

Ansökan

Föreningen ansöker om bidrag en gång per år. Sista ansökningsdag är 31 mars.
Ansökningshandlingarna består av:




6.7.2

Ansökan via e-tjänst
Verksamhetsberättelse inklusive redovisning om hur man aktivt arbetar för jämställdhet
kopplat till Riksidrottförbundets mål för en jämställd idrott och barnkonventionen.
Bokslut
Sammanställning av fördelning aktiva utövare/deltagare enligt kön/könstillhörighet
(pojkar/flickor/övrigt)
Inrapportering i Aktivitetskort på nätet

För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan in senast den 25 augusti.
För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan in senast den 31 mars.

6.8

För sent inkomna ansökningar

Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.
Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora
rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.
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6.9

Utbetalning av stöd

För perioden 1/1 – 30/6 sker utbetalningen tidigast under september månad.
För perioden 1/7 – 31/12 sker utbetalningen tidigast under maj månad.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto. Utbetalningar till plus- eller bankgiro
prioriteras.
Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.

7 Aktivitetsstöd till allmänna ungdomsföreningar
7.1

Syfte med stödet

Syftet med stödet är att stötta barns och ungdomars ideella engagemang, egna organisering och
inflytande i samhället. I ungdomsföreningar får ungdomar möjlighet att fatta egna beslut, driva sina
frågor, ordna aktiviteter för andra ungdomar och styra sin egen fritid. Ungdomarna får även lära sig
demokratiska spelregler, att ta vara på egna initiativ och egen drivkraft. Ungdomars egen organisering
är viktig för skapa delaktighet, inflytande och möjlighet att påverka i samhället.

7.2

Stödberättigade föreningar

Lokala föreningar som bedriver ideell barn- och ungdomsverksamhet i Nordmalings kommun kan
söka bidraget. (För stöd till idrottsföreningar se Aktivitetsstöd till idrottsföreningar).

7.3

Ej stödberättigade föreningar

Ekonomiska föreningar, personalföreningar, fackföreningar och andra föreningar vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen kan inte söka.
Riksorganisationer och distriktsorganisationer kan inte söka stöd. Politiska ungdomsförbund kan inte
söka stöd.

7.4





Villkor
Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor
Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri
miljö.

För att räknas som stödberättigad medlem gäller:


Medlem som är i åldern 7 - 25 år (åldern räknas per kalenderår – fr. o m det år deltagaren
fyller 7 år t o m det år deltagaren fyller 25 år). För medlem med funktionsnedsättning är det
ingen övre åldersgräns.
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7.5

Medlem som är individuellt registrerad i föreningens medlemsregister.

Godkända sammankomster

Bidrag ges till aktiviteter som:







har en person som ansvarar för inrapportering av deltagartillfällen.
har minst 3 och högst 30 deltagare i åldern 7 - 25 år, för deltagare med funktionsnedsättning är
det ingen övre åldersgräns.
pågår i minst 60 minuter .
är återkommande (regelbundna) och i linje med föreningens huvudsakliga verksamhet.
anordnas av föreningen.

Bidrag ges inte till:



7.6

kommersiella evenemang som inte är en del av föreningens huvudsakliga verksamhet.
studiecirkelsammankomster

Beslut och bidragsnivå

Stöd beviljas endast för en aktivitet per dag och person i föreningen. Kommunen betalar ut 10 kronor
per deltagartillfälle.
Beslut om bidrag tas av föreningshandläggare.

7.7

Ansökan

Föreningens ansökan består av två delar – dels en årlig ansökan och dels inrapportering i
Aktivitetskort på nätet två gånger per år.

7.7.1 Ansökan
Föreningen ansöker om bidrag en gång per år. Sista ansökningsdag är 31 mars.
Ansökningshandlingarna består av:




7.7.2

Ansökan via e-tjänst
Verksamhetsberättelse inklusive redovisning om hur man aktivt arbetar för jämställdhet och
barnkonventionen
Bokslut
Sammanställning av fördelning aktiva utövare/deltagare enligt kön/könstillhörighet
(pojkar/flickor/övrigt)
Inrapportering i Aktivitetskort på nätet

För perioden 1/1 – 30/6 lämnas ansökan in senast den 25 augusti.
För perioden 1/7 – 31/12 lämnas ansökan in senast den 31 mars.
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7.8

För sent inkomna ansökningar

Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.
Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora
rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

7.9

Utbetalning av stöd

För perioden 1/1 – 30/6 sker utbetalningen tidigast under september månad.
För perioden 1/7 – 31/12 sker utbetalningen tidigast under maj månad.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto. Plus- och bankgiroutbetalningar
prioriteras.
Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.
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8 Allmänt om projektstöd
8.1

Syfte med stödet

Syftet med projektstöden är att ge föreningar möjlighet till att jobba med utvecklingsfrågor och
tillfälliga insatser inom olika områden.
Projektstödet har fyra inriktningar:






Barn och ungdom
Jämställdhet, jämlikhet, mångfald och integration
Folkhälsa
Tillfälligt kulturarrangemang
Landsbygdsutveckling

Läs mer om varje inriktning under respektive rubrik.

8.2

Stödberättigade föreningar

Ideella föreningar i Nordmalings kommuns som uppfyller kommunens allmänna villkor för
föreningsstöd.

8.3

Tillgängliga medel

Kommunen beslutar årligen om medel ska budgeteras till projektstöd. Projektstöd beviljas sedan
utifrån budgeterade medel.

8.4

Ansökan

Sista ansökningsdag för stödet är 31 mars. Till ansökan ska följande bifogas:
 Ansökan via e-tjänst
 Projektansökan ska innehålla beskrivning av projektet, hur stödet ska användas, tidplan samt
en budget. Vidare ska ansökan innehålla information om bidragets betydelse för föreningen,
information om egen insats, information om föreningen har ansökt om annan finansiering,
samt hur man kommer att följa upp projektet.
 Verksamhetsberättelse inklusive redovisning om hur man aktivt arbetar för jämställdhet och
barnkonventionen.
 Bokslut

8.5

Beslut och redovisning

Kommunstyrelsen beslutar om projektmedlens fördelning och medel betalas ut efter beslut är taget.
Föreningen ska i efterhand till kommunstyrelsen redovisa följande:


Hur föreningen har använt bidraget
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Resultatet av den finansierade satsningen

Kostnaderna ska styrkas av fakturakopior eller andra intyg. Bidrag beviljas utifrån tillgängliga
budgeterade medel.

8.6

För sent inkomna ansökningar

För sent inkomna ansökningar kommer inte att handläggas.

8.7

Utbetalning av stöd

Utbetalning av stöd sker tidigast under maj månad.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto.
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Projektstöd - ungdom
8.8

Syfte med stödet

Syftet med stödet är att stötta nytänkande idéer kring hur föreningsaktiviteter för barn och unga kan
utvecklas. Stödet finns också för att stötta föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet som
av olika anledningar inte passar in i ordinarie föreningsstöd. Det kan t.ex. vara öppna verksamheter
under skolloven. Med bidraget vill kommunen också stimulera ungdomars inflytande, delaktighet och
stötta ungdomars egna aktiviteter. Projekt där ungdomar själva är initiativtagare och genomförare
prioriteras.

8.9

Mål med stödet

Målsättningen med bidraget är att:






stötta ungdomars egna initiativ och aktiviteter
engagera fler barn och ungdomar i föreningslivet
utveckla föreningsverksamhet för barn och unga
utveckla kunskap om demokratiskt arbete och jämställdhet
stötta öppna verksamheter under exempelvis skollov

8.10 Stödberättigade projekt
Stöd ges till verksamhet som riktar sig till målgruppen 7-25 år. Föreningar kan t.ex. söka stöd till
verksamhet som:











planeras och genomförs av ungdomar själva
aktivt stimulerar ungdomars inflytande och delaktighet
uppmuntrar ungdomars fritidsintressen
är öppen och lättillgänglig för många, exempelvis prova på, drop-in eller spontanverksamhet
erbjuder fritidsaktiviteter när utbudet är litet exempelvis vid skollov, helger och ”riskhelger”
gör insatser för utsatta ungdomar med särskilda behov
tar hänsyn till kommunens policys/program
förebygger våld och skadegörelse
aktivt motverkar främlingsfientlighet
genomförs i drog- och alkoholfri miljö

8.11 Ej stödberättigade projekt
Dessa verksamheter är ej berättigade till projektmedel:





insamlingsgalor
projekt som går med vinst
löner och arvoden
verksamheter där det förekommer alkohol eller andra droger
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9 Projektstöd – jämställdhet, jämlikhet, integration och mångfald
9.1

Syfte med stödet

Alla människor har rätt till en aktiv fritid. Faktorer som t.ex. kön, etnicitet, funktionsnedsättning,
sexuell läggning m.m. ska inte spela någon roll. Syftet med stödet är att stötta föreningar som vill
integrera underrepresenterade grupper i sin verksamhet. Bidraget ska också hjälpa föreningar som
speciellt riktar sig till grupper som är underrepresenterade i föreningslivet i stort.

9.2

Mål med stödet

Målsättningen med bidraget är att:





9.3

öka mångfalden i föreningslivet
öka jämställdheten i föreningslivet
stödja insatser för att alla ska ha möjlighet till en aktiv fritid
öka delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper

Stödberättigade projekt

Stöd ges till aktiviteter för att öppna upp föreningar för underrepresenterade grupper.
Föreningar kan exempelvis söka bidrag till verksamhet som:










ökar delaktigheten i föreningslivet bland underrepresenterade målgrupper
inkluderar underrepresenterade grupper som genomförare/arrangörer, inte bara som
konsumenter
långsiktigt förändrar strukturer
påverkar kunskaper och attityder
fokuserar på ömsesidighet mellan olika målgrupper
är normbrytande, det vill säga utmanar de föreställningar som finns om exempelvis:
könstillhörighet och könsroller, funktionshinder, etnisk ursprung, ålder o.s.v.
vänder sig till grupper med olika etniska bakgrunder
öppnar föreningar för personer med funktionsnedsättning
syftar till att alla medborgare ska ha samma möjlighet att delta i förenings- och
fritidsaktiviteter (separata aktiviteter för killar/tjejer bör ha en långsiktig plan för hur
målgrupperna ska ta plats i ordinarie verksamhet)
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10 Projektstöd – folkhälsa
10.1 Syfte med stödet
Syftet med stödet är att hjälpa projekt och insatser som främjar folkhälsa. Föreningslivet når ut till en
stor del av medborgarna och är en bra väg att nå många. Med stödet vill kommunen uppmuntra alla
typer av föreningar att ta initiativ till hälsofrämjande aktiviteter.

10.2 Mål med stödet
Målsättningen med stödet är att:





främja en god hälsa
förebygga olika hälsoproblem
stödja utsatta målgrupper
öka andelen barn och ungdomar som rör sig på fritiden

10.3 Stödberättigade projekt
Föreningar kan få stöd till hälsofrämjande aktiviteter och till verksamhet som är förebyggande.
Stöd ges t.ex. till verksamhet som:












påverkar kunskaper, attityder och beteenden t.ex. föreläsningar, diskussioner m.m.
riktar sig till utsatta målgrupper
förbättrar fysisk och psykisk hälsa
gör tidiga insatser för barn
bidrar till att barn och ungdomar idrottar längre
förbättrar säkerheten i olika miljöer exempelvis i trafiken, fritidslokaler m.m.
främjar en trygg sexualitet fri från fördomar, diskriminering, tvång och våld
ökar fysisk rörelse
främjar goda kostvanor
minskar bruk av alkohol och tobak
bidrar till ett samhälle fritt från narkotika och doping
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11 Projektstöd – tillfälliga kulturarrangemang
11.1 Syfte med stödet
Syftet med stödet är att möjliggöra för föreningar att genomföra kulturarrangemang som både lockar
mycket människor men som också riktar sig till smalare genrer. Nordmalings kommun ser positivt på
arrangemang som inte bara har en passiv publik utan som främjar människors aktiva deltagande i
kulturlivet. Vi eftersträvar att jämställdhetsperspektivet finns med i alla arrangemang för att uppnå en
så jämställd representation i kulturutbudet som möjligt.

11.2 Prioritering av stödet
Nordmalings kommun prioriterar speciellt arrangemang som:




engagerar barn och unga
riktas till målgrupper som sällan nås av kulturverksamhet
som främjar nya kulturella mötesplatser spridda över hela Nordmalings kommun

11.3 Stödberättigade projekt
Med kulturarrangemang menas arrangemang inom det konstnärliga området såsom ord, bild, scen, ton
och film. Arrangemanget ska vara öppet för alla att delta vid och ske i Nordmalings kommun.

11.4 Ej stödberättigade projekt
Bidrag beviljas exempelvis inte till:










produktion och utgivning av cd-skivor, litteratur, tidningar och tidskrifter
produktion och sändning av radio- och TV-program
enskilda marknadsföringsinsatser
stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
gästspel, turnéer och resor utanför Nordmalings kommun
konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
studieförbund
arrangemang med partipolitiska eller religiösa syften
arrangemang med primärt kommersiella syften

21 (31)

12 Verksamhetsstöd till kulturföreningar
12.1 Syfte med stödet
Nordmalings rika föreningsliv ger många människor goda förutsättningar att både få ta del av och
själva vara med och skapa olika konstnärliga uttryck. Nordmalings kommun vill verka för att ge
kulturföreningarna i Nordmaling goda förutsättningar för detta. Verksamhetsstöd till kulturföreningar
ska:





Ge föreningarna möjligheter att utveckla nya kulturella mötesplatser
Verka för att kulturovana människor får ökade möjligheter att mer aktivt ta del av
Nordmalings kulturliv och själva vara medskapare
Riktas till föreningarna som är inkluderande och inspirerande
Ge goda förutsättningar till både professionella kulturföreningar och amatörkulturföreningar

12.2 Stödberättigade föreningar
Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet i Nordmalings kommun.

12.3 Villkor



Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
Föreningens huvudsakliga verksamhet ska ske inom det konstnärliga fältet – genom ord, bild,
scen, ton och film.

12.4 Bidragsnivå och beslut
Kommunstyrelsen tar beslut om fördelning av verksamhetsstöd.

12.5 Ansökan
Föreningen ansöker om bidrag en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 oktober.
Ansökningshandlingarna består av:





Ansökan via e-tjänst
Verksamhetsplan och budget inklusive redovisning om hur man aktivt arbetar för jämställdhet
och barnkonventionen
Verksamhetsberättelse inklusive information om styrelsens och medlemmarnas
sammansättning (kvinnor/män)
Bokslut

12.6 Redovisning
Föreningen ska i efterhand till kommunstyrelsen redovisa följande:


Hur föreningen har använt bidraget
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Resultatet av den finansierade satsningen

Kostnaderna ska styrkas av fakturakopior eller andra intyg. Bidrag beviljas utifrån tillgängliga
budgeterade medel.

12.7 För sent inkomna ansökningar
För sent inkomna ansökningar behandlas ej.

12.8 Utbetalning av stöd
Stödet betalas ut senast i början av nästkommande verksamhetsår efter beslut i kommunstyrelsen.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto.
Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.
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13 Stöd till bygdegård och liknande föreningar
13.1 Syfte med stödet
Syftet med stödet till bygdegårdar och liknande föreningar är att ge människor goda förutsättningar till
en aktiv och meningsfull fritid utanför Nordmalings tätort. Nordmalings kommun vill verka för en
levande och aktiv landsbygd.

13.2 Stödberättigade föreningar
Föreningar som äger och sköter om bygdegårdar, byahus, hembygdsgård eller liknande i Nordmalings
kommun.

13.3 Villkor


Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.

13.4 Beslut och bidragsnivå
Stödet ligger på 2000 kr per bygdegård/byahus/hembygdsområde och år. Endast en förening per by
beviljas bidrag.
Beslut om bidrag tas av föreningshandläggare.

13.5 Ansökan
Föreningen ansöker om bidrag en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 mars.
Ansökningshandlingarna består av:




Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
Verksamhetsberättelse
Bokslut

13.6 För sent inkomna ansökningar
Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.
Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora
rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

13.7 Utbetalning av stöd
Stödet betalas ut tidigast under maj månad.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto. Plus- och bankgiroutbetalningar
prioriteras.
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Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.
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14 Anläggningsbidrag
14.1 Syfte med stödet
Syftet med stödet är att möjliggöra ett brett utbud av fritidsaktiviteter i hela kommunen. Stödet avser
att täcka del av skötsel- och driftskostnad.

14.2 Definition av anläggning
Med anläggning avses lokaler eller idrottsmiljöer där idrottsverksamhet utövas – både ledarledd sådan
och spontanidrott. Exempel på anläggningar: idrottshallar, fotbollsplaner, ishockeyplaner, tennisplan,
skidspår, elljusspår, orienteringskarta, skidanläggning samt skjutbana.
Med anläggning avses inte kanslilokaler eftersom dessa inte används till idrottsverksamhet.

14.3 Stödberättigade föreningar
Stödet kan sökas av frilufts- eller idrottsföreningar verksamma inom Nordmalings kommun som:



äger och sköter om sin egen anläggning.
hyr en anläggning där hyresavtalet går att jämställa med ett ägande. Det innebär avtal om full
nyttjanderätt och månadshyra.

Föreningar kan inte ansöka om anläggningsbidrag för aktiviteter i kommunala anläggningar.
Nya anläggningar ska godkännas av kommunstyrelsens allmänna utskott innan de blir stödberättigade.

14.4 Villkor






Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor.
Föreningen ska bedriva verksamhet för barn och ungdomar i åldern 7 till 25 år.
Föreningen ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri miljö.
Föreningen ska sträva efter att samnyttja anläggningar med kommun och andra föreningar.
Föreningen ska tydligt redovisa vilken/vilka anläggningar föreningen har.

14.5 Beslut och bidragsnivå
Kommunstyrelsen beslutar om anläggningsstöd. Kommunstyrelsen fastställer belopp för varje enskild
förenings anläggningar utifrån kostnader för föregående år.
Bidragsnivån utgår från föreningens faktiska kostnader för anläggningar i följande kategorier:






Hyra
El
Uppvärmning
Försäkring
Vatten- och avloppsavgifter
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Löpande underhåll
Renhållning

14.6 Ansökan
Föreningen ansöker om bidrag en gång per år. Sista ansökningsdatum är 31 mars.
14.6.1 Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingarna består av:




Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida)
Verksamhetsberättelse
Bokslut

Om bokslutet inte tydligt anger kostnaderna i kategorierna ovan har Nordmalings kommun rätt att
begära ut en särskild sammanställning av dessa. Kommunen har även rätt att begära ut underlag
exempelvis fakturor och avier.

14.7 För sent inkomna ansökningar
Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.
Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora
rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

14.8 Utbetalning av stöd
Stödet betalas ut tidigast under maj månad.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto. Plus- och bankgiroutbetalningar
prioriteras.
Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.
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15 Resebidrag
15.1 Syfte med stödet
Syftet med resebidraget är att verka för att så många som möjligt av kommunens idrottande barn och
unga ska kunna delta i tävlingar, seriespel och cuper på ett säkert sätt.

15.2 Stödberättigade föreningar
Stödet kan sökas av idrottsföreningar verksamma inom Nordmalings kommun.

15.3 Villkor






Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor och villkor för aktivitetsstöd
för idrottsföreningar.
Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri
miljö.
Stödet beviljas för resor gjorda med tåg eller buss till tävling, seriespel eller cup.
Tävlingarna ska vara godkända av riks- eller distriktsförbund
Resor med buss ska ske med utbildad busschaufför eller med bussbolag.

15.4 Beslut och bidragsnivå
Resebidraget fördelas procentuellt till ansökande föreningar utifrån budgeterade medel och
föreningarnas utgifter för resor.
Beslut om bidrag tas av föreningshandläggare.

15.5 Ansökan
Föreningen ansöker två gånger per år. Sista ansökningsdatum för perioden 1/7 – 31/12 föregående år
är 31 mars. Sista ansökningsdatum för perioden 1/1 – 30/6 är den 25 augusti.

15.5.1 Ansökningshandlingar
Ansökningshandlingarna består av:






Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida).
Verksamhetsberättelse.
Bokslut.
Sammanställning av samtliga redovisade resekostnader.
Fakturor för resekostnaderna – det ska tydligt framgå tävlingsort och resekostnad.

15.6 För sent inkomna ansökningar
Föreningar som inte har skickat in ansökan innan sista ansökningsdatum har inte rätt till bidrag.
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Föreningarna har dock rätt att komplettera med handlingar efter sista ansökningsdatum utan att förlora
rätt till bidrag. Nordmalings kommun har rätt att kontrollera uppgifterna i inlämnade ansökningar.

15.7 Utbetalning av stöd
Stödet betalas ut tidigast under maj månad för hösttermin respektive september månad för vårtermin.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto. Plus- och bankgiroutbetalningar
prioriteras.
Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.
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16 Subventionerad hallhyra
16.1 Syfte med stödet
Syftet med stödet är att stimulera idrottsföreningar som inte själva äger och sköter sina egna lokaler.
Genom stödet ges föreningar som hyr kommunala anläggningar en möjlighet att kunna bedriva sin
verksamhet.

16.2 Stödberättigade föreningar
Idrottsföreningar som uppfyller kommunens villkor har rätt till subventionerad hallhyra.
Nedsatt hallhyra utgår inte till förening som hyr kommunala lokaler. Med lokaler avses lokaler som
inte är avsedda för idrottsverksamhet.

16.3 Villkor



Föreningen ska uppfylla kraven i kommunens allmänna villkor samt villkor för aktivitetsstöd
till idrottsföreningar.
Föreningar som får kommunalt stöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri
miljö.

16.4 Beslut och bidragsnivå
Den subventionerade hallhyran innebär att föreningarna betalar 25 % av ordinarie hallhyra.
Beslut om subventionerad hallhyra tas av föreningshandläggare.

16.5 Beviljande av subventionerade hallhyror
Föreningar som uppfyller samtliga villkor har rätt till nedsatt hallhyra. Nya föreningar eller föreningar
vars förutsättningar för att få subventionerade hallhyror har förändrats kan prövas/omprövas utifrån
villkoren.

16.6 Fakturering
Kommunen fakturerar hallhyrorna halvårsvis. Fakturorna skickas ut under våren i samband med
utbetalning av föreningsbidrag och på hösten under augusti/september månad.
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17 Övrigt föreningsstöd
Ideella föreningar som av någon anledning inte uppfyller kommunens krav har rätt att få sin ansökan
prövad av kommunstyrelsen.
Det gäller exempelvis:




föreningar som inte har sitt säte i Nordmalings kommun men som har verksamhet i
kommunen eller på annat sätt har anknytning till kommunen och dess medborgare.
föreningar som idag inte har en lokal organisation i Nordmalings kommun men vill starta en
lokal organisation.
föreningar som vill söka bidrag för verksamhet som inte täcks av kategorierna i reglerna
och/eller som ansöker utanför ordinarie bidragsperiod.

Föreningar som inte uppfyller kommunens krav har även möjlighet att ansöka om subventionerad
hallhyra från kommunstyrelsen.

17.1 Ansökan
Föreningar kan ansöka om bidraget när som helst under året. Ansökningshandlingarna består av:








Ansökan (blankett finns på kommunens hemsida).
Vad bidraget avser.
Vilken betydelse ett bidrag har för föreningens verksamhetsutveckling.
Sökt belopp och övrig finansiering.
På vilket sätt bidraget kan bidra till att uppfylla Nordmalings kommuns mål för föreningslivet.
Årsbokslut.
Verksamhetsberättelse inklusive redovisning om hur man aktivt arbetar för jämställdhet.

17.2 Beslut och redovisning
Kommunstyrelsen beslutar om stödet och nivån på stödet. Föreningen ska i efterhand till
kommunstyrelsen redovisa följande:



Hur föreningen har använt bidraget
Resultatet av den finansierade satsningen

Kostnaderna ska styrkas av fakturakopior eller andra intyg.

17.3 Utbetalning av stöd
Det övriga föreningsstödet betalas ut efter kommunstyrelsens beslut.
Pengarna betalas endast ut till plus-, bankgiro eller bankkonto. Plus- och bankgiroutbetalningar
prioriteras.
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Att lämna oriktiga uppgifter eller inkompletta handlingar kan medföra att stödet uteblir. Nordmalings
kommun kan kräva återbetalning.

