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Syfte


Möjliggöra drift och utveckling av föreningsverksamheter med god kvalitet
och bredd inom kultur-, idrotts- och fritidsområdet i hela kommunen.



Bidra till en god folkhälsa genom att främja medborgares fysiska aktivitet,
eget skapande och sociala samspel.



Särskilt stimulera barns och ungas deltagande i kultur-, idrotts- och fritidsaktiviteter.



Stärka kommunens attraktivitet att leva och verka i.

Villkor för bidrag
1. Föreningen ska ha stadgar, styrelse och organisationsnummer samt ha sitt
säte i och bedriva verksamhet i Lekebergs kommun.
2. Medlem är den person som uppfyller föreningens krav på medlemskap och
som är registrerad som medlem hos föreningen.
3. Bidragsberättigad medlem är barn/ungdom i åldern 6-25 år som deltar i
föreningens verksamhet. Medlem ska under kalenderåret fylla lägst 6 år och
högst 25 år.
4. Bidrag beviljas inte för verksamhet som kommunen redan finansierar eller
lämnar andra bidrag till via avtal eller bidragssystem.
5. Årsmötesprotokoll och årsredovisning (not 1) ska bifogas bidragsansökan
(max 1 ggr/år). Utöver det kan föreningen behöva lämna in kompletterande
uppgifter. Alla handlingar som lämnas till kommunen ska vara kopior av
undertecknade originalhandlingar.
6. Bidrag kan enbart sökas av föreningens huvudstyrelse och beviljat bidrag
utbetalas via BG/PG till föreningen. Om det efter utbetalning av bidrag
framkommer att utbetalningen grundats på oriktig uppgift från föreningen,
är föreningen på begäran av kommunen, skyldig att omgående återbetala
hela eller delar av bidraget.
7. Ansökan som inkommit efter ansökningstidens utgång behandlas inte.
8. Föreningens verksamhet som omfattar barn och unga i åldern 6-25 år ska
vara fri från alkohol, narkotika, doping och tobak (ANDT).
9. Förening som söker bidrag ska ställa sig bakom de gemensamma
värderingarna.
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Gemensamma värderingar
De gemensamma värderingarna bygger på FN:s konvention om barnets rättigheter
(Barnkonventionen) och på FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

FN:s konvention om barnets rättigheter (utdrag)
Artikel 1

Ett barn – det är varje människa under 18 år.

Artikel 2

Alla barn har samma rättigheter och lika värde. Ingen får diskrimineras.

Artikel 3

Barnets bästa ska alltid komma i första rummet.

Artikel 12–15

Barnet har rätt att uttrycka sin mening i alla frågor som berör det.

Artikel 31

Barnet har rätt till lek, vila och fritid.

FN:s deklaration om mänskliga rättigheter (utdrag)
Artikel 1

Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter.

Artikel 2

Var och en är berättigad till alla de rättigheter och friheter som uttalas i
denna förklaring utan åtskillnad av något slag, såsom på grund av ras,
hudfärg, kön, språk, religion, politisk eller annan uppfattning, nationellt
eller socialt ursprung, egendom, börd eller ställning i övrigt.

Artikel 24

Var och en har rätt till vila och fritid (…)

Artikel 27

Var och en har rätt att fritt delta i samhällets kulturella liv, att njuta av
konst samt att få ta del av vetenskapens framsteg och dess förmåner.

Verksamhet för och med barn och ungdomar ska genomföras i en miljö där de får
utvecklas och må bra och inte riskerar att kränkas eller utsättas för hot eller våld av
någon på något vis.
All föreningsverksamhet för barn och unga kan använda Riksidrottsförbundets och
SISU Idrottsutbildarnas material, ”Skapa trygga idrottsmiljöer för barn och
ungdomar”.

Barn och ungas delaktighet
För att öka ungdomars möjlighet till delaktighet och inflytande ser vi gärna att unga
finns representerade i föreningens styrelse.
Föreningen kan till exempel utse ett ungdomsråd kopplat till huvudstyrelsen.
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Startbidrag
Startbidraget är avsett för nystartade föreningar i Lekebergs kommun.
Bidrag utbetalas med 5 000 kronor.
Bidraget söks på särskild blankett. Ansökan innehåller uppgifter om föreningens
styrelse, verksamhetsområde och antalet medlemmar som är mellan 6-25 år.
Ansökan ska också innehålla protokoll från konstituerande årsmöte, kopia på
myndighets beslut om organisationsnummer och föreningens stadgar.
Föreningen ska inte ha varit verksam i kommunen under den senaste treårsperioden.
Bidrag utbetalas inte till nybildad sektion inom befintlig förening.

Medlemsbidrag
Medlemsbidrag utbetalas till förening med 50 kr per bidragsberättigad medlem och
år. Bidraget söks på särskild blankett senast den 1 april varje år och ska avse antalet
bidragsberättigade medlemmar den 31 december året innan.

Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag utbetalas med 45 kr per genomförd sammankomst.
Med sammankomst menas en av föreningen planerad och genomförd aktivitet i
vilken det deltar minst tre bidragsberättigade medlemmar. Sammankomsten ska
omfatta minst 45 minuter.
Bidrag utbetalas för samma medlem, i åldern 6-25 år, i endast en bidragsgrundande
sammankomst per dag, i en och samma förening.
Bidrag utbetalas även till ledare/ansvarig medlem för sammankomsten, under
förutsättning att denne under kalenderåret fyllt lägst 13 år och högst 25 år. Dock
endast en sammankomst per dag, i en och samma förening.
Föreningen ska använda sig av närvarokort. Närvarokorten ska innehålla uppgifter
om föreningens namn, aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas
namn, födelsedatum och närvaro. Närvarokorten ska undertecknas av ansvarig
ledare och utgör sedan underlag för ansökan om aktivitetsbidrag. Närvarokorten ska
på begäran av kommunen uppvisas i sin helhet.
Bidraget söks på särskild blankett senast den 25 februari och den 25 augusti varje år
och skall avse rapportperioden 1 juli – 31 december respektive 1 januari – 30 juni.
Bidraget utbetalas halvårsvis i efterskott.
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Skötselbidrag för idrottsanläggningar
Föreningar kan få bidrag för drift- och underhållskostnader av idrottsanläggningar.
Bidraget är dock maximerat till nedanstående belopp och bidrag kan som mest
utbetalas för en föreningslokal A och fem övriga objekt.
För att erhålla bidrag ska anläggningen användas för barn-/ungdomsverksamhet.
Anläggningen ska vara belägen i kommunen och föreningen ska svara för all skötsel
och underhåll. Föreningen ska följa de krav för utövning och säkerhet som ställs från
myndigheter och riksorganisationer.
Bidraget söks på särskild blankett senast 1 april och ansökan ska bygga på kostnader
föreningen haft föregående år (kalenderår).
Objekt

Maxbelopp

1 Föreningslokal A, vinter/sommar, större än 150
kvm.
Endast en föreningslokal A/förening

25 000 kr

2 Föreningslokal B vinter/sommar, 50-150 kvm
Endast en föreningslokal B/förening

13 000 kr

3 Föreningslokal C, sommar, större än 150 kvm.
Endast en föreningslokal C/förening

10 000 kr

4 Föreningslokal D, sommar, 50-150 kvm.
Endast en föreningslokal D/förening

5 000 kr

5 Föreningslokal E, uppvärmd, 25-49 kvm.
Endast en föreningslokal E/förening

1 000 kr

6 Ridbana

3 000 kr

7 Tennisplan

1 500 kr

8 Skjutbana – gevär och/eller pistol

2 000 kr

9 Friidrottsanläggning som omfattar flera
friidrottsgrenar
10 Fotbollsplan A
Endast en plan/förening

12 000 kr
15 000 kr

11 Fotbollsplan B, övriga gräsplaner
Bidrag kan utbetalas till flera planer, dock ej till
övriga grönytor

8 000 kr

12 Fotbollsplan C, stybb/grus
Endast en plan/förening

4 000 kr
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13a
13b

Isbana – grundbidrag, inklusive uppvärmt
pumphus/omklädningsrum
Isbana – tillägg, per månad med spolad is/åkbar is

14

Elljusspår - inklusive spårning vintertid
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3 000 kr
2 000 kr/månad
8 500 kr

Avtal
Separata avtal tecknas med förening som sköter kommunal anläggning. För dessa
anläggningar kan inte skötselbidrag sökas.

Subventionerad lokalhyra
Utöver ovanstående bidrag får föreningar i Lekebergs kommun subventionerad
lokalhyra i samband med hyra av kommunala lokaler i Lekeberg.

Not.1
Årsredovisning ska innehålla:
1. Verksamhetsberättelse
2. Ekonomisk berättelse (resultaträkning och balansräkning)
3. Revisionsberättelse
Observera att alla handlingar som lämnas till kommunen ska vara kopior av
undertecknade originalhandlingar.

