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GENERELLA NORMER FÖR KOMMUNALA BIDRAG TILL
ORGANISATIONER OCH SAMMANSLUTNINGAR MED LOKAL
VERKSAMHET I AVESTA KOMMUN
§1
Kommunalt bidrag enligt dessa normer kan utgå till lokalavdelning ansluten till
riksorganisation och med verksamhet inom kommunen och som registrerats av
kommunen som bidragsberättigad.
Annan lokal organisation eller därmed jämställd sammanslutning som uppfyller
angivna normer kan erhålla bidrag efter särskild prövning.
§2
Bidrag utgår till organisation med minst 10 st medlemmar. Som medlem räknas den
som under närmast föregående verksamhetsår varit registrerad som medlem och erlagt
fastställd medlems- avgift.
§3
Kommunalt bidrag kan utgå, i enlighet med för varje bidrag särskilt fastställda normer,
som:
1 -Grundbidrag
2 -Aktivitetsstöd
3 -Utbildningsbidrag
4 -Lägerbidrag
5 -Riktade stöd
§4
Förening som ansöker om att bli registrerad som bidragsberättigad skall till ansökan,
som görs på av kommunen fastställt formulär, bifoga:
1 Protokollsutdrag från medlemsmöte som visar att beslut fattats om bildandet och
beslut om antagande av stadgar.
2 Ett exemplar av gällande stadgar, av vilka det klart ska framgå föreningens
huvudsakliga verksamhet.
3 Bestyrkt kopia av, årsmöte, senast godkända verksamhetsberättelse, årsredovisning
och revisions berättelse, vilka inte får avse verksamhet bedriven mer än två år före
ansökningstillfället.
Nybildad förening skall snarast, dock senast 3 månader efter bildandet, insända
uppgifter enligt punkterna 1 och 2 ovan.
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§5
Bidragsberättigad förening skall årligen, efter det att årsmöte godkänt senaste
verksamhetsårets årsberättelse, årsredovisning revisionsberättelse sända in nya
föreningsuppgifter till fritidskontoret. Formulär finns att få ifrån fritidskontoret.
§6
Utbetalning av beslutade bidrag sker så snart medel härtill ställts till förfogande och
kompletta bidragsansökningar föreligger.
Har kommunen fordran gentemot förening skall avräkning ske innan bidrag utbetalas.
Bidrag utbetalas enbart till, på huvudföreningen registrerat konto.
§7
Kommunen äger rätt att återkräva bidrag av bidragsmottagare när bidrag utbetalats på
grund av att felaktiga eller osanna uppgifter lämnats.
§8
Förening som beviljats bidrag skall ställa de handlingar till förfogande som kan anses
behövliga för kontroll av bidragsansökans riktighet.

§9
Bidrag utgår inte till organisation inom Svenska kyrkan, undantaget aktivitetsstödet
som utbetalas med ledning av erhållet statligt aktivitetsstöd.
§ 10
Bidrag utgår ej till förening vars ändamål enligt stadgarna är att främja eller skydda
medlemmarnas ekonomiska eller personliga intresse.
§ 11
Bidrag utgår ej för kommersiella eller inför publik betalande arrangemang, basarer
samt aktiviteter med huvudsakligt inslag av hasard eller dylikt.
§ 12
Bidragsansökan som inkommit efter sista ansökningsdatum behandlas ej om inte
synnerliga skäl föreligger.
§ 13
Om det anslag som kommunfullmäktige ställer till förfogande för detta ändamål är
otillräckligt kommer alla bidrag som beräknats enligt ovanstående att minskas
proportionellt genom avdrag med viss procent.
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NORMER FÖR GRUNDBIDRAG
§1
Sökande förening skall ha varit verksam i minst 1 år och avgivit verksamhetsberättelse
som behandlats på årsmöte. Föreningen skall vidare vara registrerad som
bidragsberättigad.
§2
Bidrag utgår med 15:- per medlem t o m 25 års ålder. Bidraget maximeras till
10 000:-/förening och år.
§3
Ansökan om bidraget skall göras årligen på särskild blankett som skall vara
fritidskontoret tillhanda senast den 15 november.
§4
Ansökan som innehåller ofullständiga eller felaktiga uppgifter eller inkommer efter
ansökningstidens utgång behandlas ej om inte synnerliga skäl härför
föreligger.
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KOMMUNALT AKTIVITETSSTÖD
§1
Kommunalt aktivitetsstöd utgår för varje planerad aktivitet som beslutats av
föreningens styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande, i vilken deltar minst 3
personer i ålder 7 år och upp till och med 25 år.
§2
Sammankomst skall omfatta minst en timma. Samma person kan delta endast i en
bidragsgrundande sammankomst per dag.
§3
Bidrag utgår endast till lokala arrangemang och tävlingar som inte är entrébelagda.
§4
Bidrag utgår med 18 kronor per normerad sammankomst. Normerad sammankomst
framräknas genom att totalt antal bidragsberättigade deltagare divideras med 8.
§5
För icke ansluten förening till riksidrottsförbundet söks bidrag av föreningens
huvudstyrelse för samtliga bidragsberättigade sammankomster inom föreningen.
Ansökan görs två gånger årligen. Aktiviteter för perioden 1/1 – 30/6 redovisas till
fritidskontoret senast den 15/8 och aktiviteter för perioden 1/7 – 31/12 redovisas senast
den 15/2.
För att få föreningens aktiviteter godkända skall aktiviteterna föras in på
aktivitetskorten som finns att hämta på Avesta kommuns hemsida.
Redovisningen skall ske på sammanställningsformulär som finns att hämta på Avesta
kommuns hemsida.
För förening som är ansluten till riksidrottsförbundet skall man redovisa sina
aktiviteter på idrott online. Det kommunala bidraget utbetalas automatiskt, efter
redovisade aktiviteter till riksidrottsförbundet.
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NORMER FÖR UTBILDNINGSBIDRAG
§1
Utbildningsbidrag kan sökas för deltagande i kursverksamhet som har till ändamål att
utbilda och/eller främja ledarskap inom föreningar med verksamheten förlagd till
Avesta kommun.
§2
Bidragsberättigad deltagare skall ha uppnått eller under kalenderåret uppnå 13 års
ålder.
§3
Bidrag utgår för kurs som anordnas i samarbete mellan lokal förening, krets- eller
distrikts-organisation å ena sidan och riks- eller kretsorganisation, stat, landsting,
kommun eller godkänt studieförbund å andra sidan.
§4
Kurs för vilken bidrag söks ska omfatta minst en dag och 8 lektionstimmar eller
innehålla ett likvärdigt program. Läggs en endagskurs ut på fler dagar räknas kursen
som en dag.
§5
Bidrag utgår per deltagare och dag med 175:-, dock per deltagare högst 1 750:-. Bidrag
kan utgå för högst 10 deltagare per kurs.
§6
Ansökan ska vara inne senast 2 månader efter genomgången kurs.
§7
Lokal förening inom Avesta kommun som i egen regi och för egna medlemmar ordnar
kurs i enlighet med bestämmelserna i § 1-4 kan erhålla bidrag motsvarande 50% av
godkända kurskostnader, dock per deltagare högst 350:-.
Bidrag kan utgå för högst 10 deltagare per kurs.
Utgår bidrag för kursen från annan instans skall kommunens bidrag baseras på de
kostnader som kvarstår efter det att totala kostnaderna minskats med erhållna bidrag.
§8
Ansökan om bidrag för kurs enligt § 7 skall åtföljt av kursprogram och verifierade
kurskostnader insändas, på särskild blankett, till fritidskontoret senast 2 månader efter
att kursen avslutats.
§9
Utbildningsbidrag utgår ej då lägerbidrag kan sökas eller då utbildningen är av
yrkesinriktad karaktär.
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NORMER FÖR LÄGERBIDRAG
§1
Bidrag kan erhållas för deltagande i läger inom och utom landet för läger som
anordnas av egen förening, krets-, distrikts- eller riksorganisation.
§2
Bidragsberättigad deltagare får ej vara över 25 år.
§3
Lägertiden skall omfatta minst 5 dagar och högst 14 dagar där resdagarna får inräknas.
§4
Bidrag utgår per deltagare och dag med 20:-. Ledarbidrag utgår för högst en ledare per
10 deltagare med 20:-/dag.
Bidrag till en och samma förening kan utgå per år med högst 7 000:-.
§5
Ansökan om bidrag ska komma in senast 2 månader efter avslutat läger.
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RIKTADE STÖD





Spårbidrag
Kartbidrag
Skötselbidrag
Ridbidrag

DATUM ATT KOMMA IHÅG NÄR DET GÄLLER BIDRAG
Bidrag

Sökes senast

Anmärkning

1. Grundbidrag

15 november

Ansökan gäller
nästkommande år

2 Aktivitetsstöd

15 februari och
15 augusti

3 Utbildningsbidrag

Senast 2 månader efter kurs

4 Lägerbidrag

Senast 2 månader
efter kursen

Avser kurser,
minst 1 dag
eller likvärdig

Frågor angående bidragsfrågor kontakta fritidskontoret 645141.
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