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Verksamhetsstöd för föreningar
Verksamhetsstöd för föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet
Mål
Ekerö kommun vill med sitt stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet:
 Ge barn och ungdomar i Ekerö möjlighet till en bra och stimulerande fritid.
 Ge förutsättningar för mångfald för barns och ungdomars val av
föreningsaktivitet/idrott.
 Ge barn och ungdomar möjlighet att verka i en demokratiskt uppbyggd
organisation.
 Ge flickor och pojkar lika möjlighet att pröva och utveckla sina intressen.
 Ge ungdomar möjlighet till reellt inflytande där deras kunskaper och åsikter tas
tillvara.
Stödformer
De olika stödformerna:
- stöd till föreningslivets barn- och ungdomsverksamhet
- ett särskilt stöd till verksamhet initierad av ungdomar
- nystartade föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
Kultur- och fritidsnämnden beslutar årligen storleken på verksamhetsstödet.
Stöd till föreningarnas barn- och ungdomsverksamhet
Stöd utgår till lokalavdelningar (ideella föreningar och klubbar) inom de
ungdomsorganisationer som förklarats berättigade till statsbidrag samt till
idrottsföreningar som är anslutna till Sveriges Riksidrottsförbund eller till annan
idrottsorganisation som erhåller statligt organisationsstöd.
Verksamhetsstödet utgår med 10 kr per aktiv deltagare i en föreningsdriven
sammankomst. Om föreningarna sammanlagt redovisar fler aktiviteter än vad som
ryms i budget, fördelas anslaget proportionellt mellan föreningarna på grundval av
vilken total volym som respektive förening haft under den senaste 12-månadersperioden. Avstämningen görs vid årets sista utbetalning (september).
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Stöd utgår ej till studiecirklar, aktiviteter under skoltid eller verksamhet som får
kommunalt stöd på annat sätt.
Villkor för verksamhetsstöd
Sammankomst:
En sammankomst är en ledarledd gruppaktivitet.
Sammankomsten skall vara beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion,
medlemsmöte eller motsvarande och ledare skall vara utsedd.
Minst tre deltagare utöver ledare skall delta. Även ledare i åldern
13-20 år är bidragsberättigade. Stöd utgår endast till förenings-medlemmar som bor
i kommunen.
Den sammanlagda tiden av sammankomsten skall uppgå till 60 minuter varav själva
aktiviteten skall uppgå till minst 45 minuter.
Deltagare
Bidragsberättigade deltagare är barn och ungdomar i åldern 6-20 år.
Stöd utgår endast för en sammankomst per dag och deltagare oavsett aktivitetens
längd.
Redovisning av närvaro
Vid varje sammankomst ska närvaro på deltagare och ledare redovisas.
Närvarokort tillhandhålls av nämndkontoret. Samtliga uppgifter som begärs på
kortet om bl a ålderfördelning och kön skall fyllas i.
Gruppledare skall vara närvarande under hela sammankomsten. Ledaren skall
skriftligen intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.
Närvarokorten skall förvaras av föreningen i minst fyra år.
Ansökan
Verksamhetsstödet söks vid två tillfällen per år:
1. Senast 25 augusti för verksamhetsperioden 1/1 – 30/6.
2. Senast 25 februari för verksamhetsperioden 1/7 – 31/12.
Verksamhetsstöd söks på avsedd blankett.
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Ordförande samt endera revisor eller kassör skall bestyrka att
ansökningsuppgifterna på ansökningsblanketten är riktiga.
Till ansökan som gäller första halvårets verksamhet skall bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse, revisionsberättelse samt
verksamhetsplan för innevarande år.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till stöd.
Granskning och kontroll
Kultur- och fritidsnämnden äger rätt att kontrollera föreningens ansökan.
Föreningen är skyldig att lämna de uppgifter och handlingar som önskas.
Missbruk eller lämnande av felaktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs
från stöd. Föreningen kan bli återbetalningsskyldig.
Särskilt stöd till verksamhet initierad av ungdomar
Ett bidrag avsätts årligen för angelägna ändamål som inte normalt täcks in av
reglerna om föreningsstöd, såsom projekt, särskilt utvecklingsarbete m m. Bidraget
söks under hand och endast av föreningar som drivs av ungdomar.
Startstöd
Startstöd kan utgå med 1 000 kronor till förening med minst 10 medlemmar 6 - 20
år som uppfyller kraven för bidragsberättigade föreningar.
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