Föreningsbidrag

Information
Föreningar som uppfyller Strängnäs kommuns bidragspolicy (http://www.strangnas.se/globalassets/upload/
kommun-och-politik/forfattningssamling/ovriga-styrdokument/policys/bidragspolicy-i-strangnas-kommun.pdf)
gällande grundläggande kriterier och bestämmelser för att söka bidrag kan söka kommunalt föreningsbidrag.
Fritidsbidrag
Fritidsbidragen gäller för idrottsföreningar, handikappföreningar, naturföreningar och ideella föreningar.
Ansökan om aktivitetsbidrag och utbildningsbidrag ska vara kommunen till handa senast 25 februari och 25
augusti. Bidragen utbetalas i oktober respektive april.
Ansökan om medlemsbidrag, lokalbidrag och bidrag till resor och domare ska vara kommunen till handa senast
25 augusti. Bidragen utbetalas i februari nästkommande år. Med ansökningen ska verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning och revisionsberättelse från det senaste verksamhetsåret bifogas.
Stimulansbidrag ansöks löpande under året och bidragssumman är inte fastlagd.
För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
Läs mer om fritidsbidrag på kommunens webbplats (http://www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora/Foreningar/
Fritidsbidrag/ )
Kulturbidrag
Kulturbidragen gäller för föreningar med verksamhet inom konst, musik, litteratur, teater, film, foto, dans, lyrik,
med mera. Andra föreningar som kan vara berättigade till bidrag är de med verksamhetsinriktning att värna om
kulturarvet, så som hembygdsföreningar.
Ansökningar gällande kulturbidrag ska vara kommunen till handa senast 1 november.
Läs mer om kulturbidrag på kommunens webbplats (http://www.strangnas.se/sv/Uppleva-gora/Foreningar/
Kulturbidrag/ )
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Information om vår behandling av dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt för- och efternamn, telefonnummer samt epostadress. Syftet med en sådan behandling är för att kunna hantera ansökan.
Vi har fått dina uppgifter från dig. Om du inte lämnar dina personuppgifter kan vi inte utföra våra tjänster. Vi
tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Behandlingen av
dina personuppgifter är nödvändig för att vi ska kunna utföra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt artikel
6.1 e allmänna dataskyddsförordningen. Dina uppgifter kommer att sparas så länge vi behöver dem för att
handlägga ditt ärende. Dina uppgifter kan komma bevaras längre utifrån tryckfrihetsförordningen, offentlighetsoch sekretesslagen och arkivlagen.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.
Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Teknik- och servicenämnden i Strängnäs kommun. Adress Nygatan 10, 645 80
Strängnäs. Organisationsnummer 212000-0365. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen
eller raderar dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på e-postadressen teknikochservicenamnden@strangnas.se. Vi har ett gemensamt dataskyddsombud med flera kommuner som är
placerad i Flen, henne når du via svitlana.jelisic@flen.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina
personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.
Jag har läst och förstått informationen om vår behandling av dina personuppgifter. *

Föreningsuppgifter
Föreningens namn *

Organisationsnummer *

Utdelningsadress *

Postnummer *

Ort *

Telefonnummer *

E-postadress *

Webbplats

Postgiro

Bankgiro

Kontaktperson
Förnamn *

Efternamn *

Telefonnummer *

E-postadress *
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Bidragsspecifikation
Observera
Det går att söka flera bidrag i samma ansökan
Ansökan avser * (Endast ett val)
Fritidsbidrag
Kulturbidrag
Lokalbidrag

Medlemsbidrag

Aktivitetsbidrag

Bidrag till resor och domare

Stimulansbidrag

Utbildningsbidrag

Arrangemangsbidrag

Bidrag till bygdegårdar m.m
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Aktivitetsbidrag
Föreningar kan få aktivitetsbidrag för aktiviteter med barn och ungdomar i åldern 7-25 år som följer
nedanstående krav:
- sker i föreningens regi
- ligger i linje med föreningens verksamhet och idé
- är en ledarledd gruppaktivitet där ledaren ska vara utsedd av föreningen och vara lägst 13 år
Ytterligare riktlinjer för ansökan:
- en grupp får inte, även om det finns flera ledare, delas upp i mindre grupper för att erhålla flera aktiviteter
- en aktivitet ska omfatta minst tre bidragsberättigade deltagare utöver ledare
- bidraget kan erhållas för maximalt 30 deltagare per aktivitet
- en aktivitet ska pågå minst 60 minuter (omklädning inkluderat)
- en deltagare får endast räknas en gång per dag oavsett om deltagaren deltagit i flera aktiviteter
Redovisningsperioder är 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
Bidrag per godkänd aktivitet: 22 kronor
Bidrag per godkänd deltagare: 3,50 kronor
Ansökan avser perioden * (Endast ett val)
1 januari - 30 juni
1 juli - 31 december
Ansökan avser år * (Endast ett val)
2018
2019
2020
Totalt antal aktiviteter *

Totalt antal deltagartillfällen 7-25 år Totalt funktionsnedsatta över 25 år

Fyll i antalet deltagartillfällen inom respektive åldersspann
Alla fält måste fyllas i. Om det inte finns en deltagare i ett visst åldersspann, skriv en nolla.
Flickor 7-12 år *

Flickor 13-16 år *

Flickor 17-20 år *

Flickor 21-25 år *

Pojkar 7-12 år *

Pojkar 13-16 år *

Pojkar 17-20 år *

Pojkar 21-25 år *
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Funktionsnedsatta kvinnor över 25
år *

Funktionsnedsatta män över 25 år
*

Kommentarer
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Arrangemangsbidrag
Ideella föreningar med minst tio aktiva medlemmar som genomför kulturella arrangemang för allmänheten kan
söka arrangemangsbidrag.
Kraven är att arrangemanget ska vända sig till en bred publik och att arrangemanget inte ska vara ett internt
arrangemang i föreningen som exempelvis utflykter och studiebesök.
Bidragssumman är inte fastlagd och kan variera. Generellt sätts bidraget som en del av den totala kostnaden
som föreningen har för arrangemanget.
Bidragsansökan ska vara kultur- och fritidsnämnden tillhanda senast 1 november.
Fyll i uppgifterna nedan
Syfte med satsningen *

Ansökt belopp, kronor *

Satsningens totala kostnad, kronor *

Period, från och med *

Period, till och med *

Föreningens egna kapital * (Se 1)

Söker föreningen bidrag av någon annan, vänligen
specificera

Beskrivning av satsningen med tidplan och budget * (Se 2)

Söker föreningen bidrag från annan aktör än Strängnäs kommun? * (Endast ett val)
Ja
Nej
Specificera *
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Bidrag till resor och domare
Föreningar kan få bidrag om 25 % av kostnader för tävlingsresor och domare inom barn-, ungdom- och
juniorverksamhet (kostnader inom Sverige). Enskilda resebidrag för instruktörer, ledare, aktiva utövare,
styrelsemedlemmar, etc. är inte bidragsberättigade. Bidraget beräknas på kostnader upptagna i den senaste
årsredovisningen. Kostnaderna ska vara bokförda under separat slag/konto och kostnader för ungdomar
respektive vuxna ska vara åtskilda.
Totala kostnaden för föreningens resor *

Resekostnader inom barn-, ungdom- och
juniorverksamhet *

Totala domarkostnader för föreningen *

Domarkostnader inom barn-, ungdom- och
juniorverksamhet *

Bidragsgrundande belopp

Beräknat bidrag
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Bidrag till bygdegårdar
Bidrag till bygdegårdar kan sökas av föreningar som förvaltar lokal som enligt föreningens stadgar är ämnad
att tillgodose bygdens behov av en mötesplats för invånarna i kommundelen. Kultur- och fritidsnämnden gör
bedömningen om det finns ett kommunalt behov av extern samlingslokal i kommundelen.
Föreningen kan få driftbidrag för 40 % av verifierade kostnader.
Hyra *
Fyll i bygdegårdens kostnader (kronor)
Amortering och ränta *

El, värme, vatten, sophantering *

Försäkring *

Mindre reparationer och underhållskostnader *

Summa och beräknat bidrag

Summa lokalkostnader

Beräknat bidrag
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Lokalbidrag
Ideella föreningar som driver, förvaltar eller hyr icke kommunal subventionerad anläggning eller klubblokal i
Strängnäs kommun kan söka lokalbidrag. Föreningen ska bedriva sin ordinarie verksamhet i anläggningen. För
att vara bidragsberättigad måste föreningen ha minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-25 år.
Föreningar kan få lokalbidrag för 25 % av verifierade kostnader, dock maximalt 25 000 kronor.
Fyll i föreningens lokalkostnader (kronor)
Hyra *

Amortering och ränta *

El, värme, vatten, sophantering *

Mindre reparationer och
underhållskostnader *

Summa lokalkostnader

Beräknat bidrag
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Medlemsbidrag
Föreningar som har minst tio aktiva medlemmar kan få medlemsbidrag, för idrottsföreningar gäller minst tio
aktiva medlemmar i åldern 7-25 år. Med aktiv medlem menas medlem som betalat medlemsavgift och aktivt
deltar i föreningens verksamhet. Bidragsberättigade är barn och ungdomar i åldern 7-25 år med undantag för
kultur- och handikappföreningar där ingen övre åldersgräns finns.
Bidrag per bidragsberättigad medlem: 25 kronor
Bidrag per medlem för handikappföreningar: 75 kronor
Fyll i uppgifterna nedan
Alla fält måste fyllas i. Om det inte finns en deltagare i ett visst åldersspann, skriv en nolla.
Flickor 7-12 år *

Flickor 13-16 år *

Flickor 17-20 år *

Flickor 21-25 år *

Pojkar 7-12 år *

Pojkar 13-16 år *

Pojkar 17-20 år *

Pojkar 21-25 år *

Totalt antal medlemmar *

Totalt ungdomar 7-25 år

Medlemsavgift junior *

Medlemsavgift senior *

Medlemsavgift, familj
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Stimulansbidrag
Stimulansbidraget avser bidrag för idéer om något nyskapande och andra särskilda satsningar, bidraget är
främst ämnat till ungdomsverksamhet (7-25 år). Satsningen ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet och
vara återkommande år efter år.
Nystartade föreningar kan ansöka om stimulansbidrag om de uppfyller minst ett av de grundläggande kriterierna
i Strängnäs kommuns bidragspolicy ().
Ungdomar 13-25 år, minst tre personer, kan söka stimulansbidrag utan att vara en förening om de har en ny idé
och att idén uppfyller minst ett av de grundläggande kriterierna i bidragspolicyn.
Stimulansbidraget kan bestå av kontanta medel eller av andra tjänster som till exempel nolltaxa på lokal eller
tryckkostnader.
Typ av ansökan * (Endast ett val)
Stimulansbidrag
Stimulansbidrag nystartad förening
Stimulansbidrag ungdomar 13-25 år
Syfte med satsningen *

Satsningens totala kostnad, kronor *
Period, från och med *

Period, till och med *

Beskrivning av satsningen med tidplan och budget * (Se 3)

Verksamhetens syfte *

Ansökt belopp, kronor *
Söker föreningen bidrag från annan aktör än Strängnäs kommun? * (Endast ett val)
Ja
Nej
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Specificera *
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Utbildningsbidrag
Utbildningsbidrag avser bidrag till utbildning som ligger i linje med föreningens verksamhet och idé. För att
föreningen ska kunna få utbildningsbidrag krävs:
- att föreningen som bedriver ungdomsverksamhet har minst tio aktiva medlemmar i åldern 7-25 år
- att kostnaden för utbildningen är minst 300 kronor per/deltagare
- kursen inte är subventionerad av Strängnäs kommun
Bidraget utgör 50 % av kostnaden per deltagare, maximalt bidragsbelopp är 1000 kronor per deltagare.
Redovisningsperioder är 1 januari – 30 juni och 1 juli – 31 december.
Kursens art *

Kursavgift per deltagare *

Tid och plats *

Arrangör *

Antal deltagare från föreningen *

Föreningens nettokostnad *

Övriga upplysningar

Söker föreningen bidrag från annan aktör än Strängnäs kommun? * (Endast ett val)
Ja
Nej
Specificera *
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Föreningens styrelse
Ordförande
Förnamn *

Efternamn *

Telefonnummer *

E-postadress *

Sekreterare
Förnamn *

Efternamn *

Telefonnummer *

E-postadress *

Kassör
Förnamn *

Efternamn *

Telefonnummer *

E-postadress *
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Bilagor
Medlemsbidrag, lokalbidrag och bidrag för resor och domare
Var god skriv ner namnen eller annan identifikation, och beskrivning av de bifogade filer som skickas
med ansökan.

Bilagans Namn/ID-nummer

Beskrivning av bilaga
Resultat- och balansräkning
Årsredovisning (Verksamhets- och revisionsberättelse)

Stimulansbidrag
Bilagans Namn/ID-nummer

Beskrivning av bilaga

Utbildningsbidrag
Bifoga ett fakturaunderlag eller annan handling för att styrka att lämnade uppgifter är korrekta.
Bilagans Namn/ID-nummer

Beskrivning av bilaga
Underlag
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Underskriftstyp

Datum och ort

Signatur (Sökande 'Underskriftstyp')

Namnförtydligande
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Bilagor/Information
(1.)
Hjälptext: Skriv in det belopp som finns i den senaste
årsredovisningen

(2., 3.)
Hjälptext: Beskrivning går att skicka som bilaga senare
i detta formulär, skriv då "Se bilaga" i rutan.
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