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Huvudregler för erhållande av kommunala bidrag.
1. Organisationen ska bedriva en med hänsyn till medlemmarnas ålder anpassad verksamhet, som i
första hand är inriktad på barn och ungdom inom kommunen eller som bedöms vara av värde
för kommuninnevånarna ur allmän eller kulturell synpunkt. Verksamheten ska syfta till att
stimulera medlemmarnas egen aktivitet, lära dem ta hänsyn till andra, samt att känna ansvar
för sig själva och sin förening.
2. Föreningen skall vara registrerad hos Kultur och Fritid i Åre kommun.
3. För registrering krävs minst 10 matrikelförda medlemmar som skall vara skrivna i Åre
kommun.
4. Organisationen skall vara ansluten till riksorganistionen inom sitt verksamhetsområde.
5. Ansökan ska ske av föreningens huvudstyrelse, på fastställd blankett och ska inlämnas till
Kultur och Fritid som också tillhandahåller blanketter.
6. Bidrag betalas endast över föreningens post- eller bankgirokonto.
7. Föreningen måste ha ett organisationsnummer.
8. Verksamhetsberättelse, balansräkning och revisionsberättelse för sist förflutna arbetsår skall
varje år lämnas tillsammans med ytterligare bidragsansökan före 1 mars.
10. För samtliga organisationer, vilka erhåller kommunala bidrag, gäller att kommunens
revisorer enligt kommunallagen har rätt att när som helst granska underlag för ansökan, samt
att hur erhållet bidrag förvaltas och används. Bidragsmottagande organisation är även skyldig
att lämna Kultur och Fritid sådan insyn i verksamheten som erfodras för att kontrollera att
tilldelat anslag används på i ansökan angivet sätt.
Undantag: Från bidragsmöjligheter enligt dessa normer är undantagna politiska partiers
vuxenförening, fackliga organisationer och vuxenföreningar inom Svenska kyrkan.

Definition: Medlem är den person som är matrikelförd, erlagt fastställd avgift till
organisationen och som uppfyller de krav som vederbörande organisation i enlighet med
stadgar och årsmötes beslut ställer.
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Lokalt kommunalt Aktivitetsbidrag.
Det kommunala och det statliga stödet är lika ifråga om det mesta, men Åre kommun räknar från 4
år till 25 år (Riksidrottsförbundet (kallat RF) gäller från 7 år) och det är olika summor i bidrag.
Det kommunala bidraget baseras både på antal sammankomster och deltagartillfälle. För att få
bidrag skall föreningen vara registrerad hos Kultur och Fritid.
Gemensamma regler, endast åldern som skiljer.
 Varje sammankomst ska vara minst 60 minuter lång, även tid för omklädning räknas.
 Varje sammankomst skall bestå av minst 3 deltagare och max 30 deltagare.
 Bidragsberättigad är deltagare i ålder 4-25 år hos Åre kommun, samt 7-25 år hos RF.
Måste vara minst 1 ledare, ledare mellan 13-20 år är bidragsberättigad.
 Deltagarna ska vara medlem i föreningen.
 Måste börja och avslutas med samling, mellan kan individuell träning ske.
 Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp.
 Närvarokort skall föras vid varje träff, man får ej fylla i efter varje termin.
 Ansökan kan göras online via RF om man även söker LOK-bidrag hos RF.
 För föreningar som ej är anslutna till RF finns Åre kommuns blanketter.
 På närvarokorten skall namn, personnummer, aktivitet och klockslag vara noga antecknat.
 Ansökan ska innehålla sammankomster och deltagartillfällen fördelade på ålder/kön.
 Bidragssumman är både på det statliga och det kommunal olika över åren beroende på antalet
ansökningar.
 Åre kommuns stöd är max 15 kr per sammankomst och max 5 kr per deltagartillfälle.
 Det statliga stödet år 2017 är för ledarstöd 21 kr och för deltagarstöd 7 kr.
 RF: Ansökan för perioden 1/1 – 30/6 (vårens period) kan skickas in den 25 aug.
 RF: Ansökan för perioden 1/7 – 31/12 (höstens period) kan skickas in den 25 feb
 Hos Åre kommun kan LOK även redovisas senast 15 mars för hela föregående år tillsammans
med övriga bidragsansökningar.

Startbidrag, gäller även för icke ny förenings som registrerar sig.
För nystartad förening som uppfyller huvudreglerna utgår startbidrag på 1 000 kr.
Denna registrering söks direkt efter bildandet av föreningen på särskild blankett som tillhandahålls
av Kultur och Fritid.
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Bidrag till handikapp- och pensionärsföreningar
Grundbidrag
Grundbidrag utgår med 2 500 kr per handikapp- och pensionärsförening
ordinarie föreningsverksamheten.

till

hjälp för den

Aktivitetsbidrag
Bidrag utgår med max 300 kr per redovisad träff, (ej ordinarie styrelsemöte), dock max 12 st träffar
per år.
För godkänd träff gäller följande:
- kallelse eller annat meddelande skall nå alla medlemmar
- bidraget skall bidraga till någon kostnad som mötet medfört, t ex för
underhållning eller föreläsare.
- bingo eller danskvällar gäller ej
- ej enbart ordinarie styrelsemöte.
Ansökan
Grundbidraget söks 15 mars varje år, som tillsammans med föreningens verksamhetsberättelse,
bokslut och revisionsberättelse skickas till Kultur och Fritid.
Aktivitetsbidraget söks preliminärt 15 mars varje år på särskild blankett och redovisas senast en
månad efter träffen ägt rum, även detta på särskild blankett. Blanketterna tillhandahålls av Kultur
och Fritid.
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Kulturarrangemangsbidrag
Syfte
Bidraget avser att stimulera föreningarna att anordna egna kulturarrangemang som vänder sig till
invånarna i Åre kommun. Det är i prioriteringen en önskan att få en rättvis fördelning mellan de
olika kulturformerna, samt en rättvis geografisk fördelning inom kommunen. Barn och
ungdomskultur prioriteras.
Villkor
Arrangemanget skall vara offentligt, samt vara annonserat så att det kommer allmänhetens
kännedom i god tid. Bidrag ges ej till privatpersoner eller till arrangemang som har kommersiella
intressen.
Ansökan
Ansökan sker på särskild blankett som tillhandahålls av Kultur och Fritid. Ansökan skall inlämnas
senast 15 mars det år verksamheten planeras. För spontana mindre arrangemang kan ansökan
inlämnas senast 14 dagar före kulturarrangemanget äger rum.
Redovisning
Redovisning skall ske senast den 15 december för att erhålla beviljat bidrag, för de mindre
spontana arrangemangen som beviljats bidrag skall redovisnings ske snarast. Särskild
redovisningsblankett finnes och skall vara påskriven av kassör.
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Anläggnings- och elbidrag.
Syfte
Bidraget skall hjälpa till att täcka drift, skötsel och eventuella investeringar av föreningsägda
och/eller arrenderade anläggningar.
Villkor
Anläggningar till vilka medel för täckande av drift, ombyggnads eller investeringskostnader utgår
ska hållas tillgängliga för allmänheten i så stor utsträckning som möjligt och vara belägna inom
Åre kommun.
Bidrag utgår endast till hjälp för bedrivande av kontinuerlig verksamhet och efter
Kommunstyrelsens prövning.

Anläggnings- och elbidrag.
Drift av anläggningar och elbidrag.
Utgår ett grundbidrag till anläggningarnas skötsel baserat på storlek och nyttjande, föreningen skall
varje år lämna in driftsbudget för respektive anläggning. Elbidrag utgår till max 30% av
elkostnaden på respektive anläggning. På föreningsanläggningar krävs att föreningen redovisar
barn och ungdomsaktivteter, antingen genom att söka aktivitetsstöd eller annan form av
redovisning. Föreningen är dock skyldig att se över förbrukningen av el så att den hålls nere.
Kravet för att få bidrag till föreningsanläggningar är att föreningen bedriver regelbunden barn och
ungdomsverksamhet (dvs redovisar aktiviteter).
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(för att bidraget skall utgå krävs ungdomsaktiviteter)
gräs
15 000 kr
gräs/grus
10 000 kr
grus
3 000 kr

Elljusspår
Isbana

13 000 kr
4 000 kr

Ridbana

stor
liten

6 000 kr
3 000 kr

Stallplats

per plats

4 000 kr

Skyttebana
Tennisbana

1 000 kr
1 500 kr

Ansökan
Ansökan görs 15 mars varje år tillsammans med övriga bidragsansökningar och ställs till Kultur
och Fritid. För de anläggningar som söker driftsbidrag skall en driftsbudget bifogas ansökan.
Elbidraget betalas ut mot uppvisande av verifikat. OBS: Skall redovisas under innevarande år.
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Lokalbidrag
Syfte
Lokalbidraget är avsett att bidra till kostnaderna för drift och underhåll av icke kommunala
fritidslokaler i kommunen.
Villkor
En förutsättning för att ekonomiskt bidrag från kommunen skall utgå är:
- att lokalen får disponeras av alla på orten verksamma föreningar och
organisationer som är registrerade hos Kultur och Fritid.
-

att lokalen hålls i tillfredställande och funktionsdugligt skick.

- att lokalen skall vara så inredd och utrustad att den med enkla
ommöbleringar kan användas för olika verksamheter.
- att lokalägaren är ansluten till någon riksorganisation.

Bidrag
Grundbidrag
Bidraget avser att underlätta möjligheterna för en allmän tillsyn av lokalerna.
Lokalerna har placerats i 2 olika grupper beroende på storlek och nyttjande.
Grupp 1
Grupp 2

30 000 kr/år
12 500 kr/år
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Hyresbidrag
Bidrag utgår till lokalägarföreningen för 0-taxeberättigad verksamhet.
För övrig föreningsverksamhet har lokalägarföreningen rätt att ta ut hyra.
Hyresbidrag utgår efter godkännande hos Kultur och Fritid till 0-taxe-verksamhet. Hyresbidrag
utgår med följande summor per hyrestillfälle.
Grupp 1
Grupp 2

400 kr/hyrestillfälle
300 kr/hyrestillfälle

Lokalägaren noterar antalet hyrestillfällen och redovisar två gånger per år, 30 juni och 15
december.

0-taxa (dvs hyresbefrielse) gäller för föreningar registrerade hos Kultur-Fritid under följande
villkor:
- Aktiviteten skall vara ledarledd.
- Gäller barn och ungdomsverksamhet, dvs upp till 20 år.
- Måste vara bokad genom Fritidskontoret.
- Gäller fritidslokaler, tex bygdegårdar och gymnastiksalar. (ej skolsalar och andra kommunala
lokaler)
- Vid vuxenverksamhet skall hyra erläggas till respektive lokalägare.
Ansökan
Ansökan görs på fastställd blankett som tillhandahålls av Kultur och Fritid den 15 mars varje år.
Ansökan insändes tillsammans med föreningens verksamhetsberättelse, revisionsberättelse och
bokslut till Kultur och Fritid.

Utbetalning
Grundbidraget betalas ut under maj-juni.
Hyresbidraget betalas ut efter redovisning i juli och december/januari.

