
REGLER FÖR FÖRENINGSBIDRAG I KINDA 

Antagna av kultur- och fritidsnämnden att gälla fr om 2013-01-01.resp. 2014-01-01 

Målsättning 

Bidraget ska stimulera till aktivitet främst för barn och ungdomar samt främja mångfald i 

aktivitetesutbudet. 

Föreningarna ska uppmuntras att driva anläggningar och lokaler i egen regi. 

Bidragsbestämmelserna ska vara enkla att tillämpa. 

Allmänna bestämmelser och villkor för bidragsberättigad förening 

Kommunfullmäktige fastställer årligen ett rambelopp för kommunens föreningsbidrag 

innefattande verksamhetsbidrag, lokal- och driftbidrag.  

Kommunalt bidrag utgår till föreningar med säte i kommunen och för personer 

mantalsskrivna i Kinda kommun. Bidrag till förening i närliggande kommun kan 

förekomma då viss aktivitet inte kan erbjudas i kommunen.  

Verksamheten ska bygga på demokratiska grunder och genomföras i alkohol- och drogfri 

miljö. Bidragsberättigad förening ska erbjuda drogfria barn- och ungdomsaktiviteter och 

upprätthålla ett strikt förhållningssätt mot droger. Med drogfria aktiviteter avses 

aktiviteter som är fria från tobak, alkohol, narkotika och doping. 

Bidragsberättigad förening ska ha antagit skriftligt utformade stadgar enligt allmänt 

omfattande regler, ha stadgeenligt vald styrelse och revisorer, hålla årsmöte på vilket 

verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns. 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsrapport ska bifogas 

bidragsansökan. Av stadgarna ska framgå att alla som instämmer i föreningens 

målsättning äger rätt till medlemskap och deltagande i verksamheten. 

Bidraget är avsett att täcka del av föreningens kostnader. 

Föreningens medlemmar ska erlägga medlemsavgift. 

Bidragsberättigad förening ska ha minst 3 aktiva medlemmar i ålder 7-25 år och ha varit 

verksam i minst 1 år. 

Medlemsantalet grundar sig på antalet matrikelförda medlemmar vid senaste årsskiftet. 

Matrikeln ska innehålla uppgifter om medlemmens namn, adress och födelseår och 

notering om erlagd medlemsavgift. 

Beviljade bidrag utbetalas via föreningens konto 1 gång per år senast den 30 april. 

Kultur- och fritidsnämnden kan när som helst granska föreningarnas underlag för 

bidragsansökningar. Under felaktiga förutsättningar sökta och erhållna, liksom felaktigt 

använda anslagsmedel medför återbetalningsskyldighet. 

Villkor för bidragsberättigad deltagare 

1. Deltagare är bidragsberättigad om den deltar i aktivitet

 med minst 3 deltagande medlemmar i åldern 7-25 år, ledare i bidragsberättigad ålder

får räknas. Lägsta ålder för att räknas som ledare är 13 år.

 som varar minst 60 minuter.

 som är planerad och beslutad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande.

 som genomförs av föreningen. Bidrag utgår inte till aktivitet som anordnas av riks- 

eller distriktsorganisation.



 

2. Den som deltar i mer än en sammankomst per dag inom samma förening får 

    bara räknas med vid en av dessa sammankomster. 

 

3. Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar, matcher eller kommersiella arrangemang 

    som danser, bingo och basarer. Bidrag utgår inte heller till  

    studiecirklar, vilka får bidrag i annan ordning. 

 

4. Vid varje sammankomst ska närvarokort föras. Gruppledare eller biträdande  

    gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får ur 

    redovisningssynpunkt inte vara ledare för flera grupper under samma timme. 

    Ledare ska intyga att uppgifterna på närvarokorten är riktiga. 

 

5. Studiecirklar, aktivitet under skoltid eller verksamhet som erhåller annat 

     kommunalt bidrag, kan ej erhålla verksamhetsbidrag. 

 

6. Vid aktivitet i syfte att stimulera medlemskap under begränsad tid, t.ex. under  

    skollov, utgår bidrag till samtliga deltagare (7-25 år mantalsskrivna i kommunen)  

    oberoende om de är medlemmar i föreningen. 

  

Ansöknings- och utbetalningsförfarande 

Verksamhetsbidraget grundat på närvarolistor, söks årligen den 25 augusti och  

25 februari. Ansökningsblankett bifogas. 

 

Lokalbidrag och driftbidrag till egen anläggning söks på särskild blankett senast  

den 25 augusti varje år. 

Till ansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, samt 

revisionsberättelse för närmast avslutat redovisningsår. 

Handlingarna ska vara så utformade att de ger en klar bild av verksamhetens 

omfattning, antalet medlemmar och medlemsavgiftens storlek. 

Ansökan ska undertecknas av ordförande och en revisor/kassör. 

Föreningsbidrag söks av huvudstyrelsen, ej sektion eller avdelning. 

För sent inkommen handling kan endast i undantagsfall upp tas till behandling. 

 

VERKSAMHETSBIDRAG 

 

Ändamål 

Att uppmuntra verksamhet i gruppform bland barn och ungdomar. 

 

Kommunalt verksamhetsbidrag utgår för verksamhet i åldrarna 7–25 år. 

Statligt aktivitetsstöd sökes hos respektive distrikts- eller riksorganisation. 

 

Vid beräkning av verksamhetsbidraget summeras deltagarnas deltagande vid varje 

planerad aktivitet.  

Ålder: 7-25 år (summa av deltagarnas deltagande x 1,0) 

 

 

 



 

LOKALBIDRAG 

Ändamål 

Bidrag till lokalkostnader för barn- och ungdomsverksamhet (7-25 år) i egna eller hyrda 

anläggningar och lokaler. 

 

Villkor 

 
 Bidrag utgår till kostnad för expeditionslokal och föreningslokal. 

 I de bidragsberättigade kostnaderna ingår hyra och uppvärmning.  

 Bidrag ges inte för lokaler som tillfälligt nyttjas av föreningen eller för lokaler där 

kommunen subventionerat hyran. 

 

Bidrag utgår med 75 % av faktiska hyreskostnaden. 

Högsta bidrag utbetalas enligt följande: 

Förening med 10-50 aktiva medlemmar i ålder 7-25 år      max 10 000 kr/år, 

och mer än 50 aktiva medlemmar         i ålder 7-25 år      max 15 000 kr/år. 

 

 

DRIFTBIDRAG TILL EGEN ANLÄGGNING 

 

Förening med egen lokal eller anläggning som kontinuerligt nyttjas i verksamhet för barn 

och ungdomar i ålder 7-20 år erhåller driftbidrag med ett belopp per år enligt följande: 

 

Fotbollsplan, normalstorlek 20 000 

Fotbollsplan, grus   6 000  

Fotbollsplan, mindre storlek 6 000 

Tennisbana, grus   4 500  

Tennisbana, asfalt   2 500  

Motoranläggning 20 000 

Ridanläggning 20 000 

Skytteanläggning 8 000 

Orienteringskartor 20 000 

fördelas till 

föreningar som har 

kartframställning 

Golfanläggning 10 000 

 

 

BIDRAG TILL NYANLÄGGNING, REPARATION OCH UNDERHÅLL AV EGEN 

ANLÄGGNING 

 
Bidrag utgår efter prövning av kultur- och fritidsnämnden till nyanläggningar, samt 

reparation och underhåll av egna lokaler. Föreningen är skyldig att utnyttja statliga 

bidragsmöjligheter där så är möjligt. 
Maxbelopp: 25 000 kr. 

Sista ansökningsdag: 25 februari. 



BIDRAG TILL ÖVRIGA FÖRENINGAR

Kindakorpen 

1 kr per kommuninnevånare och 0,25 kr per start. 

Kulturföreningar 

Motionsaktiviteter pensionärsorganisationer 

Syftet är att uppmuntra äldre till motion. 

Föreningar som har sådana aktivitetsgrupper erhåller ett bidrag per sammankomst. 

Föreningar som har sådana grupper är främst pensionärsföreningar. 

Totalbelopp: 10 000 kr 

Sociala föreningar 

Hörselskadades förening, Kinda-Ydre Diabetesförening, DHR, Kinda Ydre FUB, 

Anhörigföreningen, Kinda Ydre Reumatikerförening. 

Totalbelopp: 14 000 kr 

Grundbidrag för sociala föreningar: 
Kindaförening   1500 kr/år 

Förening verksam i flera kommuner  1000 kr/år 

Resterande belopp fördelas efter antalet verksamheter i föreningen. 


