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-

Kultur- och fritidsföreningar
Lika möjligheter

Information verksamhetsstöd
Verksamhetsstödet för kultur-och fritidsföreningar samt lika möjligheter kan sökas en gång per år.
Stöd fördelas efter en årligt fastställd budget och utgår inte till föreningar som får stöd från andra
kommunala förvaltningar för samma verksamhet.
Verksamhetsstödet kultur- och fritidsföreningar
Verksamhetsstödet riktar sig till kultur- och fritidsföreningar utifrån de övergripande
fördelningskriterierna. Stödformen baseras på en helhetsbedömning utifrån föreningens planerade
verksamhet. Syftet är att skapa förutsättningar för ett variationsrikt utbud av kulturaktiviteter och en
mångfald av kultur- och fritidsverksamheter för barn och unga mellan 0-25 år samt personer med
funktionsvariation. För föreningar som beviljas ett stöd på över 75 000 kronor upprättas en
överenskommelse kring stöd och verksamhet Stöd kan beviljas till:

•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver kontinuerlig verksamhet.
Föreningar som bedriver kulturell verksamhet eller föreningar med verksamhet för barn och unga
och/eller personer med funktionsvariation som inte är medlemmar i Riksidrottsförbundet och som
har minst 5 aktiva medlemmar mellan 5 och 25 år eller 5 medlemmar med funktionsvariation.

Verksamhetsstödet lika möjligheter
Verksamhetsstödet för lika möjligheter vänder sig till föreningar som bedriver verksamhet för grupper
som i lägre grad deltar i föreningslivet och samhället i övrigt, eller grupper som möter särskilda hinder
för att ha en aktiv fritid eller vara del av ett socialt sammanhang. Stöd kan beviljas till:

•
•

Föreningar som uppfyller de allmänna villkoren.
Föreningar som verkar för lika möjligheter liksom ökad inkludering, inflytande och delaktighet i
samhället för grupper som anses behöva särskilt stöd för sin organisering och verksamhet.

Allmänna villkor:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som delar
föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta
ställning för demokrati samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
Föreningen ska bedriva verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar boende i
Osby kommun.
Föreningen ska bedriva barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö inklusive
verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och ungdomar så som tävlingar och
matcher.
Föreningen ska ha i konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar, ha
en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister.
Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.
Ha minst 5 aktiva medlemmar.
Vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
Vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera kontaktuppgifter efter årsmöte.
Sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess verksamhet.
Ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen. För
idrottsföreningar utförs kontroll och godkännande av Skåneidrotten.
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Kultur och fritid

Skickas till:
Kultur och fritid
Box 13
283 21 Osby

Telefon Växel: 0479-52 80 00
E-post: osbyfritid@osby.se
Följande handlingar ska bifogas i ansökan:
•
•
•
•
•

Verksamhetsplan
Budget
Verksamhetsberättelse
Ekonomiskberättelse (Balans- och resultaträkning)
Revisionsberättelse

Föreningen söker följande bidrag
Ange vilket bidrag föreningen söker
Verksamhetsstöd - kultur- och fritidsföreningar
Verksamhetsstöd - lika möjligheter

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Föreningens kortnamn

Organisationsnummer

Tillhör följande riksorganisation

Bank
Clearingnummer

Kontonummer Plusgiro

C/o adress

Ort

Postnummer

Hemsideadress
Telefon 1

Telefon2

E-post

Fax

Namn kontaktperson

E-post

Bostadsadress

Postnummer och Ort

Telefon 1

Telefon 2
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Hur många medlemmar hade föreningen vid årsskiftet?
Totalt

Antal, mellan 5-25 år

Antal, över 64 år

Hur många av dessa medlemmar är boende i Osby kommun?
Totalt

Antal, mellan 5-25 år

Antal, över 64 år

Var i kommunen är föreningen verksam?

Sammankomster och medlemmar/besökare
Sammankomster och medlemmar/besökare kultur- och fritidsföreningar. Samt
sammankomster och medlemmar/besökare med verksamhet för barn och unga och/eller
personer med funktionsnedsättning om lika möjligheter söks.
Föregående år

Antal aktiviteter/sammankomster
föregående år
Antal besökare föregående år

Antal
Antal

Beskriv kortfattat eventuella planerade förändringar av verksamheten från
föregående år eller eventuella utvecklingsinsatser eller nya satsningar:
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Ange vilka av nedanstående grupper föreningen arbetar med och/eller har
verksamhet riktad till?
☐ Barn mellan 0-4 år
☐ Barn och unga 5-12 år
☐ Barn och unga 13-25 år
☐ Personer över 65 år
☐ Personer med funktionsnedsättning
☐ Nyanlända
☐ Annan målgrupp skriv vilken i kommentarerna
Kommentarer:

Hur arbetar föreningen med att engagera fler i föreningen och att fler ska ta del
av verksamheten?
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Särskilda fördelningskriterier
Observera att föreningen kan få stöd även om föreningen inte arbetar med något av
nedanstående områden.

Arbetar föreningen med att:
• Ha verksamhet för barn och unga?
• Ha utåtriktad verksamhet som är öppen för andra än medlemmarna?
• Arbetar med jämställdhet på något sätt?
Om ni svarat ja på en eller alla punkter beskriv kortfattat arbetet.

Stöd
Ange belopp som föreningen söker:

Stöd ska huvudsakligen användas till:

Får föreningen något annat stöd/bidrag från kommunen?
Ja ☐ Nej ☐
Om ni svarat ja beskriv kortfattat varifrån och hur mycket föreningen fått.

Underskrifter
Ort

Datum

Jag medger samtidigt att mina
personuppgifter får registreras för diarium,
handläggning och arkivering.

Namnteckning firmatecknare

Namnförtydligande firmatecknare
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