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Fördelning av särskilt verksamhetsstöd 2018
Dnr KFN18/22-605
Bakgrund
I kommunal författningssamling fanns t.o.m. 2017 särskilt verksamhetsstöd.
Stödformen har utgått och delar av stödet som omfattat bidrag till anläggningar och
drift skall, i väntan på ny bidragsform, under 2018 och 2019 delas ut med
övergångsregler beslutade av KFN 2018-03-07.
Tillgänglig budget att fördela
Totalt finns 100 000 att fördela för anläggningsbidrag. Förslag till fördelning uppgår
till 134 410 kronor, varav 34 410 kr tas från Kulturmiljövård.
Inkomna ansökningar för år 2018:
Munsö Idrottsförening
Föreningen Folkets Hus i Färentuna – Ölsta Folkpark
Adelsö Idrottsförening

Nämndkontor kultur och fritids förslag till fördelning
Munsö Idrottsförening
Ansökt belopp: 50 000 kronor
Förslag till fördelning: 28 885 kronor
Stödet baseras på kostnader för föreningens drift av Söderby IP. I framtiden skall stöd
utgå enligt en egen form för driftsbidrag. Enligt föreningens ekonomiska dokument
finns 40 785 kr relaterade till drift av Söderby IP varav kostnaderna för el är
beräknade på årsbasis.
År 2017 beviljades föreningen stöd om 34 000 kronor.
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Föreningen Folkets Hus i Färentuna UPA (Ölsta Folkpark)
Ansökt belopp: 200 000 kronor
Förslag till fördelning: 70 000 kronor, varav 34 410 kr från kulturmiljövård.
Föreningen äger och driver Folkets Hus och Park i Ölsta på Färingsö. Huset och
parken fungerar som en mötesplats för boende i Ekerö kommun och föreningen
erbjuder bland annat barnföreställningar, kulturupplevelser, underhållning och
utbildning.
År 2017 beviljades föreningen stöd om 77 000 kronor.
Adelsö Idrottsförening
Ansökt belopp: 102 899 kronor
Förslag till fördelning: 35 525 kr
Adelsö IF sköter bland annat Adelsövallen, vilket inbegriper fotbollsplan, tennisplan,
boulebana, klubbhus med omklädningsrum, aktivitetshus med gym och festplats. I
föreningens resultatrapport för 2017 anges kostnader för drift till 56 705 kr, intäkter
på desamma anläggningarna 21 180 kr.
År 2016 beviljades föreningen stöd om 50 000 kronor.
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