BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN

FÖRENINGSREGISTER, ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG
Barn- och utbildningsförvaltningens anteckning
Blankettens ankomst

Kompl. begärd

Årsberättelse bifogad

Bidragberättigad

Blanketten ska var Barn- och utbildningsförvaltningen tillhanda senast 15 februari
Föreningens, avdelningens eller sektionens namn

Telefon föreningsexp

c/o

Adress

Postadress

Postgironummer

Räkenskapsår fr o m/ t o m

Telefax

Årsmöte hålles (månad)

Namn
Ordf

Adress

Arbetstel.

Bostadstel.

Telefax

Sekr
Kassör
Revisor 1
Revisor 2

Antal medlemmar (vid ansökningstillfället) i ålder
Ålder 7-20 år
Pojkar
Flickor

21 år och äldre
Män
Kvinnor

Summa

Medlemsavgifter uttages enligt följande
Ålder och/eller annan indelning. Avgift kr

Aktiva (1)
Övriga (2)

1) Uppfyller följande krav
* Betalt medlemsavgift
* Deltar reglebundet i föreningens verksamhet

2) Stödmedlem eller medlem som enbart deltar i kommersiella
arrangemang som ex bingo, danser och basarer kan inte
hänföras till begreppet Aktiva ovan

Ansökan om verksamhetsbidrag (Obs gäller deltagare i åldern 7-20 år)
Redovisning av verksamhet under året
Bidragberättigade verksamheter som vi genomfört under året

1/1– 30/6

1/7 – 31/12

Varav antal besök av handikappade med
särskild ledare

Varav antal besök av flickor
besök

Ansökan gäller totalt
besök

besök

Summa besök under året

Senaste – av årsmöte godkänd – årsberättelse (inkl resultaträkning, balansräkning, revisionsberättelse)
ska medfölja blanketten.
Att samtliga på denna blankett och bilagor
lämnade uppgifter är helt riktiga, intygas …………………………… den ……/…… ……….

………………………………………………………………………………………………………
Underskrift av två styrelseledamöter

Nynäshamns kommun, Barn- och utbildningsförvaltningen, 149 81 Nynäshamn,
Tel 08-520 681 87, fax 08-520 148 13

Vänd

Verksamhetsbidrag
Verksamhetsbidraget skall hjälpa föreningarna att finansiera driftkostnaderna för
ledarledd verksamhet i grupp.
Villkor, normer m m
Bidraget följer samma anvisningar som gäller för det statliga lokala aktivitetstödet
till idrottsföreningar med följande undantag:
* Endast deltagare i åldern 7-20 år, merparten mantalsskrivna i kommunen, är
bidragsgrundande.
* Flickor deltagande redovisas särskilt.
* För integrerad handikappverksamhet som fodrar extra ledare utgår belopp motsvarande
3 x det ordinarie bidraget.
* Totala antalet redovisade besök under föregående verksamhetsår ligger till grund för
bidragsberäkningen.
* För medlemmar i åldern 7-9 år begränsas bidragsberättigade aktiviteter till 1 gång/vecka
och i åldergruppen 10-20 år till högst 2 gånger/vecka
Bidragsmottagande förening är skyldig att omedelbart meddela Barn- och utbildningsförvaltningen väsentliga förändringar i verksamheten som kan påverka bidragen. Om föreningen
får en avsevärt minskad verksamhet jämfört med föregående verksamhetsperiod kan föreningen
bli skyldig att till kommunen återbetala motsvarande bidrag. Barn- och utbildningsförvaltningen
gör här en särskild prövning från fall till fall. Förening som under pågående verksamhetsår
väsentligt ökar sin verksamhet kan dock inte göra anspråk på ytterligare bidrag.

Ansökningsförfarande
Ansökan göre genom att man lämnar in Barn- och utbildningsförvaltningens gröna blankett
Föreningsregister, Ansökan om verksamhetsbidrag (15/2) samt den vita blanketten Redovisning
av kommunalt verksamhetsbidrag (15/8 och 15/2).
Utbetalning
Bidraget utbetalas senast den 15 mars och därefter kvartalsvis i förskott utan särskild rekvisition.

