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REGLER FÖR BIDRAG TILL FÖRENINGAR
Kommunfullmäktige fastställer regler för bidrag till föreningar och kultur- och
fritidsnämnden fastställer tillämpningsföreskrifter för reglerna.
Allmänna bestämmelser
Kommunala bidrag till bidragsberättigade föreningar i Danderyds kommun
ges i syfte att stimulera till allsidiga, sunda, drogfria och engagerande verksamheter.

1. Kommunalt bidrag får förening som bedriver ungdomsverksamhet i Danderyds kommun och som är godkänd av kultur- och fritidsnämnden som
bidragsberättigad.
2. Med bidragsberättigad förening avses en förening som dokumenterar att
den har stadgar och styrelse samt är uppbyggd och fungerar enligt demokratiska principer. Föreningen skall bedriva en regelbunden verksamhet,
ha årsmöte där verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse redovisas och godkännes.
3. Kultur- och fritidsnämnden lämnar inte bidrag till:
-

förening som får bidrag från annan kommunal instans
skolidrottsförening, civilmilitär förening, politisk förening, politisk ungdomsförening, eller liknande förening
förening som inte är beredd att erbjuda var och en som bor i kommunen
inträde i föreningen och därmed även - i mån av plats - tillgång till disponerade anläggningar

4. Kommunalt bidrag skall användas till förenings kostnader för de bidragsberättigade medlemmarna.
5. Förening som får bidrag är skyldig att ställa sina redovisningshandlingar
och sin medlemsmatrikel till förfogande på sätt som kultur- och fritidsnämnden eller kommunens revisorer bestämmer.
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6. Om en förening lämnar oriktiga uppgifter, som innebär att föreningen får
större bidrag än vad den skulle haft eller disponerar bidragen felaktigt, kan
kultur- och fritidsnämnden kräva tillbaka bidrag som erhållits på felaktiga
grunder.

Medlem
•

Bidragsberättigad medlem skall vara matrikelförd, ha betalt fastställd medlemsavgift och skall under året fylla lägst 7 år och högst 20 år.

Typer av bidrag:

Lokalt aktivitetsstöd
•

Lokalt aktivitetsstöd utbetalas för bidragsberättigad sammankomst och
antal deltagartillfällen. Villkor för bidragsberättigad sammankomst fastställes i kultur- och fritidsnämndens tillämpningsföreskrifter.

•

Bidragets storlek fastställes årligen av kultur- och fritidsnämnden.

Fritimmar tennis
•

Bidrag utbetalas till föreningsägda tennisklubbar och syftar till att ersätta
tid i hallarna som utnyttjas av ungdomsverksamheten. Som underlag används antal deltagartillfällen i det lokala aktivitetsstödet.

Hyresbidrag
•

De lokaler som kultur- och fritidsnämnden disponerar upplåtes i första
hand till bidragsberättigade föreningar för deras ungdomsverksamhet.

•

Hyreskostnader fastställes årligen av kultur- och fritidsnämnden.

•

Hyresbidrag kan, efter särskild ansökan, beviljas för egna eller förhyrda
lokaler som används av förenings ungdomsverksamhet. Förutsättningar
för sådant bidrag fastställes i kultur- och fritidsnämndens tillämpningsföreskrifter.

Startbidrag
•

Förening som godkänts av kultur-och fritidsnämnden erhåller ett startbi
drag.

Bidrag till fritid för personer med funktionsnedsättning
•

Bidrag till fritid för personer med funktionsnedsättning beviljas för ändamål som kultur-och fritidsnämnden finner angeläget att stödja.
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Tillfälligt bidrag
•

Tillfälligt bidrag beviljas för ändamål som kultur- och fritidsnämnden finner angeläget att stödja.

Ansökningsförfarande
•

Förening som ansöker om kommunalt bidrag skall årligen efter årsmöte
insända de handlingar som fastställes i kultur- och fritidsnämndens tilllämpningsföreskrifter.

•

Ansökningsförfarande för kommunalt bidrag fastställes i kultur- och
fritidsnämndens tillämpningsföreskrifter.

_____

