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INLEDNING

Kommunfullmäktige i Färgelanda kommun ser allt föreningsliv som en
viktig faktor för kommunens framtida utveckling. Föreningslivet ska
stimulera till mer aktiviteter samt öka antalet engagerade. En viktig
förutsättning för att denna målsättning ska kunna förverkligas är att
kommunen på olika sätt stödjer det lokala föreningslivet. Kommunen har till
uppgift att inom ramen för kommunfullmäktiges beviljade anslag fördela
bidrag och samarbeta med i kommunen verksamma allmännyttiga ideella
föreningar. För att beviljas föreningsstöd krävs att föreningen är godkänd
enligt de riktlinjer som är beslutade i Färgelanda kommun.
Föreningsbidrag ges i syfte att
Kommunens invånare ska få möjlighet att bedriva fritidsaktiviteter som ger
upplevelser, personlig utveckling och god livskvalitet.
Stödja en meningsfull och aktiv fritid till i första hand barn och ungdomar
till och med 20 år, funktionshindrade och äldre från och med 65 år.
Allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda kommun
• Ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer.
• Följa och dokumentera antagna föreningsstadgar.
• Varje år ha årsmöte där årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
balans- och resultaträkning, revisionsberättelse samt
budget/verksamhetsplan redovisas och godkänns.
• Ha minst två styrelsemöten per år och minst 10 medlemmar.
• Intyg att föreningen har anslutits till riksorganisation om sådan finns.
• Ha sitt säte och bedriva verksamhet i kommunen för i huvudsak
permanent bosatta invånare i Färgelanda kommun.
• Öppet ta ställning till demokrati som samhällssystem och att
föreningens medlemmar ges möjlighet att både delta och påverka
föreningsarbetet för att därmed få träning i demokratiska
arbetsformer.
• Att föreningen respekterar och följer diskrimineringsgrunder som
skyddas av lagen.
• Bidrag utbetalas endast till förening som innehar bankkonto,
bankgiro eller plusgiro samt har ett organisationsnummer.
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DE OLIKA BIDRAGEN

Bidragen som finns att ansöka om inom ramen för föreningsstöd är följande.
Startbidrag
Bidraget avser att främja nybildning av lokala föreningar i Färgelanda
kommun. Nybildade föreningar beviljas startbidrag om maximalt 3 000
kronor undantag för politiska föreningar och efter det att föreningen
godkänts enligt allmänna bestämmelser för godkänd förening i Färgelanda
kommun – se ovan.
Ansökan om registrering av ny förening samt startbidrag sker löpande under
året. Utbetalning sker två månader efter det att uppgifterna inkommit till
kommunen.
Aktivitetsbidrag
Aktivitetsbidrag uppgår till 25 kr per sammankomst och per deltagare som
är medlemmar i föreningen enligt följande kriterier:
Deltagare:
• Barn och ungdomar till och med 20 år, och äldre från och med 65 år.
• Funktionshindrade oavsett ålder.
Sammankomster:
Med bidragsberättigade sammankomster avses:
• En grupp som är minst 5 deltagare med ålder enligt ovan.
• Varar minst 60 minuter och har en ansvarig ledare.
• Är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion,
medlemsmöte eller motsvarande.
• Aktivitetsbidrag utgår för en ideell ledare vid en ungdomsaktivitet.
• Vid varje sammankomst ska numrerade närvarokort föras.
• Ledaren ska vara närvarande under sammankomsten och får inte från
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper under samma timme.
Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokortet är riktiga.
Följande aktiviteter är inte bidragsberättigade enligt bidragsregler för
föreningar:
• Entrébelagda tävlingar.
• Kommersiella arrangemang, exempelvis danser, bingo och basarer.
• Styrelsemöte, årsmöte, medlemsmöte eller motsvarande.
• Studiecirkelsammankomster (får kommunalt bidrag i annan
ordning).
Ansökan om aktivitetsbidrag ska ha inkommit till kommunen senast den 25
augusti respektive den 25 februari. Redovisning för genomförd verksamhet
under aktuell period ska bifogas. Utbetalning sker två månader efter det att
uppgifterna inkommit till kommunen.
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Anläggningsbidrag
Aktivitetsanläggningar
• Bidrag utgår till godkänd förening enligt reglerna som anges ovan
och som äger eller hyr en anläggning/lokal inom kommunen och
bedriver bidragsberättigade aktiviteter minst 10 gånger per år med
aktivitetsbidrag enligt reglerna ovanför.
• Bidrag till aktivitetsanläggningar utgår med ett fast belopp per
förening, som beslutas av kommunstyrelsen.
Samlingslokaler
• Bidrag utgår till godkänd förening enligt reglerna som anges ovan
och som äger eller hyr samlingslokal inom kommunen och hyr ut till
minst 5 aktiviteter per år.
• Bidrag till samlingslokaler utgår med ett fast belopp per förening,
som beslutas av kommunstyrelsen.
Kulturlokaler
• Bidrag utgår till godkänd förening enligt reglerna som anges ovan
och som äger eller hyr kulturlokal inom kommunen (hembygdsgård
eller motsvarande).
• Bidrag till kulturlokaler utgår med ett fast belopp per förening, som
beslutas av kommunstyrelsen.
Multianläggningar
• Bidrag utgår till godkänd förening enligt reglerna som anges ovan
och som äger eller hyr en anläggning inom kommunen.
• Bidrag till multianläggningar utgår med ett fast belopp per förening,
som beslutas av kommunstyrelsen.
Ansökan om anläggningsbidrag ska ha inkommit till kommunen senast den
15 april och avser innevarande verksamhetsår. Utbetalning sker två månader
efter det att uppgifterna inkommit till kommunen.
Tillfällig förhyrning
Bidrag utgår till förening vid tillfällig förhyrning av lokal inom kommunen.
Bidrag gäller inte föreningar som har fast anläggningsbidrag. Bidrag utgår
med maximalt 50 % dock högst 600 kr per tillfälle, totalt maximalt 6 000 kr
per år och förening så länge politiskt budgetram räcker.
Ansökan om bidrag sker löpande under året. Utbetalning sker två månader
efter det att uppgifterna inkommit till kommunen.
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Arrangemangsstöd
Arrangemangsstöd för publika arrangemang är möjligt att söka för
godkända föreningar i Färgelanda kommun. Stödet fördelas procentuellt i
förhållande till besökare dock maximalt 5 000 kr per förening och
verksamhetsår så länge politiskt beslutat budgetram räcker. Förening kan
endast beviljas bidrag för ett evenemang per ansökningsomgång.
Arrangemangsstöd utgår även om eventuella intäkter ger en positiv
avvikelse under förutsättning att vinsten används i föreningsverksamheten.
Kriterier
• Arrangemang som främjar samverkan i kultur- och föreningslivet.
• Arrangemang som eftersträvar att nå nya målgrupper.
• Arrangemang som främjar integration och motverkar utanförskap.
• Arrangemang öppna för allmänheten (inte enbart för en begränsad
grupp till exempel medlemmar).
Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 31 oktober före det
verksamhetsår som stödet avser. Svar lämnas därefter senast den 31
december efter att ansökan behandlats. Utbetalning sker varje år senast den
31 januari.
Investeringsbidrag
Bidrag utgår till godkänd förening enligt reglerna som anges ovan och som
äger en anläggning eller lokal inom kommunen. Medfinansiering från annat
håll krävs med minst 60 % för att föreningen ska vara bidragsberättigad.
Bidrag beviljas utifrån avsatt budgetram. Kommunstyrelsen är beslutande
organ.
Investeringsbidrag kan föreningen söka för nybyggnation, ombyggnation
eller reparation av egna anläggningar eller lokaler.
Ansökan ska ha inkommit till kommunen senast den 31 december före det
verksamhetsår som stödet/investeringen avser. Svar lämnas därefter senast
den 30 juni eller efter att ansökan har behandlats i samband med
kommunens budgetbeslut. Utbetalning sker varje år senast den 31 januari.

EVENEMANGSSKYLTAR

Som godkänd förening i Färgelanda kommun är det kostnadsfritt att
använda evenemangsskyltarna längst lv 173 Rådanefors samt lv 172 Järbo
och Färgelanda. Kostnaden för att ta fram material ligger kvar på
föreningen.
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Syftet med evenemangsskylt är att:
• Främja kultur- och föreningslivet.
• Förenkla för arrangörer att på ett ordnat sätt marknadsföra kultur- och
föreningsevenemang.
• Ge kommuninvånarna och kommunens besökare information om
kommande kultur- och föreningsevenemang.
Kriterier:
• Evenemangsskyltarna är endast avsedda att användas till att marknadsföra
kultur- och föreningsevenemang i Färgelanda kommun.
• Evenemanget ska vara tillgängligt för allmänheten.
• Informationen får inte innehålla personliga, politiska eller religiösa
budskap eller uppmana till lagbrott.
• Färgelanda kommun förbehåller sig rätten att avgöra om budskap lämpar
sig för publicering eller inte.
• Information om evenemang där Färgelanda kommun är huvudarrangör
prioriteras.
• Kommunen svarar för uppsättning och nedtagning av evenemangsskylten.
• Beställningen ska ske minst en månad innan genomförandet av
arrangemanget.
• Informationen får exponeras maximalt 8 veckor per tillfälle.
• Kommunen tar emot beställningar från arrangörer via formulär.
Ofullständigt ifyllt formulär hanteras inte.

ÅRLIG REDOVISNING

Den årliga redovisningen ska vara kommunen tillhanda senast den 15 april.
Bidragsberättigad förening ska årligen redovisa:
• Aktuella uppgifter för föreningsregistret
• Verksamhetsberättelse
• Ekonomisk berättelse
• Budget/Verksamhetsplan
• Revisionsberättelse
• Årsmötesprotokoll
Föreningar som beviljas bidrag ska på anmodan kunna uppvisa räkenskaper,
styrelseprotokoll och medlemsmaterial. Även stickprov kan komma att
utföras i syfte att kontrollera att regelverket och lämnade uppgifter efterlevs.
Vid brister eller utebliven komplettering kan återkravsbeslut komma att
aktualiseras från kommunens sida.
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E-TJÄNSTER OCH BLANKETTER

Samtliga ansökningsformulär finns tillgängliga på Färgelanda kommuns
hemsida.
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