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Riktlinjer för kulturföreningsbidrag

Allmänt
Föreningslivet i Danderyd har stor betydelse för kulturverksamheten i
kommunen. Kulturföreningarna bidrar i stor utsträckning till att skapa
förutsättningar för många människor att ta del av olika kulturella aktiviteter.
Danderyds kommun prioriterar verksamhet för barn- och unga samt äldre
och vill på olika sätt stimulera föreningslivet till arrangemang och
aktiviteter för dessa grupper.
Föreningar med kulturell verksamhet i Danderyds kommun är
bidragsberättigade. Med förening avses här sammanslutning som är
uppbyggd och fungerar enligt vedertagna principer.

Bidragsformer
Bidrag ges i form av
-

Verksamhetsbidrag som utgår efter godkänd årsredovisning till
allmänna och arrangerande kulturföreningar samt
hembygdsföreningar. Bidraget söks en gång per år.

-

Arrangemangsbidrag som utgår för arrangerande av
Valborgsmässofirande och Midsommarfirande. Bidragen söks en
gång per år i samband med verksamhetsbidraget.

-

Projektbidrag söks för enskilda kulturprojekt. Bidraget kan sökas
hela året.

Bidragsberättigade föreningar kan ansöka om både verksamhetsbidrag,
arrangemangsbidrag och projektbidrag. Bidrag ges i proportion till befintlig
kulturbudget.

Föreningar som kan söka
-

är demokratiska och öppna för alla
är en ideell förening och bedriver en kontinuerlig och utåtriktad
kulturell verksamhet
har huvuddelen eller väsentliga delar av sin verksamhet förlagd till
Danderyds kommun
har antagna stadgar, ansvarig styrelse och revisorer
har minst 10 aktiva medlemmar (som medlem räknas den som
betalat den av föreningen fastställda medlemsavgiften för senast
avslutat verksamhetsår)
vars syfte och verksamhet överensstämmer med kultur- och
fritidsnämndens målsättning
erhåller ej driftbidrag från annan förvaltning i Danderyds kommun

2 (4)

Ansökan- ansökningstider
Ansökan görs på särskild blankett som finns att hämta på www.danderyd.se
Uppgifterna i ansökan ska avse föregående års verksamhet och vara
utbildnings- och kulturkontoret tillhanda senast under de första två veckorna
i april. Specificerat datum publiceras årligen på www.danderyd.se
Ansökan som inte är komplett handläggs ej.
Bilagor:
Till ansökan om kulturföreningsbidrag (verksamhetsbidrag) bifogas:
-

Verksamhetsberättelse
Balans- och resultaträkning
Revisionsberättelse

Till ansökan om arrangemangs- och projektbidrag bifogas:
-

en presentation och plan över arrangemanget
en ungefärlig beräkning av kostnaden för arrangemanget
vid projektbidrag ska en rapport efter genomfört projekt lämnas in

Så beviljas bidraget
Bidrag utgår i proportion till föreningens storlek och innevarande års budget
för kulturföreningsbidrag.
Särskild vikt läggs vid om föreningen gjort och förväntas göra satsningar för
barn- och unga samt äldre.
Kultur- och fritidsnämnden kan göra undantag från dessa bestämmelser om
det finns särskilda skäl.

Villkor för kulturföreningsbidrag
Vid föreningarnas aktiviteter ska tydligt anges att verksamheten bedrivs
med stöd av Danderyds kommun.
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Utbetalning
Bidraget utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankkonto.

Granskning
Föreningar som beviljats bidrag har skyldighet att ställa de handlingar och
räkenskaper till förfogande som utbildnings- och kulturkontoret efterfrågar.
Bidrag som beviljats på oriktiga grunder medför återbetalningsplikt.
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