REGLEMENTE FÖR BIDRAG TILL
PENSIONÄRSFÖRENINGAR, SJUKDOMSOCH HANDIKAPPORGANISATIONER
SAMT SOCIALA FÖRENINGAR I
NYNÄSHAMNS KOMMUN

003-17

Antaget av kommunfullmäktige den 29 augusti 2002, § 129.
Reglementet träder i kraft den 1 januari 2003.
Syfte
1§
Kommunens syfte med bidragsgivningen är att täcka del av föreningars kostnader för verksamhet och att stimulera till en intensifiering och positiv utveckling av denna.
Gemensamma bestämmelser och grundkrav
2§
Bidragsberättigad förening
Föreningen skall ha sitt säte i Nynäshamns kommun.
Huvuddelen av föreningens medlemmar skall bo i kommunen.
Annan demokratiskt uppbyggd förening med av årsmöte antagna stadgar kan beviljas bidrag
efter prövning av ansvarig kommunal nämnd.
Bidrag beviljas inte till ekonomiska föreningar och andra organisationer vars huvudsakliga
uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen. Bidrag
beviljas inte heller till föreningar som tillhör svenska kyrkan eller kommunal förvaltnings
verksamhetsområde.
Bidrag beviljas inte till verksamhet som redan har fått eller kommer att få bidrag av annat
kommunalt organ.
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Medlem
Medlem är den som är registrerad som individuell medlem i medlemsregister samt har betalat
medlemsavgift. Det åligger förening som önskar erhålla bidrag att tillse att avgiften klart
framgår av årsmötesprotokoll. Intäkter från medlemsavgifter skall särredovisas i bokföring
och kassaberättelse.
Ansvarig kommunal nämnd får medge undantag för organisation som av principiella skäl inte
tar ut medlemsavgift.
Postgiro/bankgiro
Förening måste ha postgiro- eller bankgirokonto för att få bidrag.
Årsrapport
Förening som önskar erhålla bidrag skall senast den 1 maj varje år sända in årsrapport samt
bifoga verksamhets- och kassaberättelse för föreningens näst föregående verksamhetsår.
Revision
Som villkor för att erhålla bidrag gäller att föreningen medger kommunens revisorer och
ansvarig kommunal nämnd att ta del av protokoll och räkenskaper.
Utbetalning av bidrag
Bidrag utbetalas efter det att årsrapport samt verksamhets- och kassaberättelse har inkommit
till ansvarig kommunal nämnd.
Nystartad förening kan när som helst under året söka bidrag.
Bidrag till pensionärsföreningar
3§
Bidragsberättigad är pensionärsförening som - utöver vad som sägs i 2 § - har minst 15 medlemmar, som är ålders-, förtids- eller sjukpensionärer.
Bidrag beviljas per medlem med ett av ansvarig kommunal nämnd årligen fastställt belopp.
Till förening med minst 50 medlemmar beviljas dessutom ett grundbidrag med ett av samma
nämnd årligen fastställt belopp.

003-17
Bidrag till sjukdoms- och handikapporganisationer samt sociala
föreningar
4§
Bidragsberättigade är kommun-, läns- och rikstäckande sjukdoms- och handikapporganisationer och sociala föreningar.
Till organisation som uppfyller kraven i 2 § beviljas bidrag med belopp enligt 3 § andra och
tredje styckena.
Till annan organisation får bidrag beviljas efter prövning av ansvarig kommunal nämnd.
Undantag får göras från kraven i 2 § om förenings säte i Nynäshamns kommun samt om att
huvuddelen av föreningens medlemmar skall bo i kommunen.
Bidrag får beviljas per medlem bosatt i kommunen med belopp enligt 3 § andra stycket.
Till organisation med minst 25 medlemmar bosatta i kommunen får dessutom ett grundbidrag
beviljas med hälften av beloppet enligt 3 § tredje stycket.
Övrigt
5§
Ansvarig kommunal nämnd är den nämnd som kommunfullmäktige bestämmer. Ansvaret
framgår av nämndens reglemente.
Nämnden svarar för tolkning och tillämpning av detta reglemente.
Införande
6§
Detta reglemente gäller fr o m den 1 januari 2003.
Bidragsbeloppen enligt 3-4 §§ för 2003 fastställs av kommunfullmäktige. För efterföljande år
fastställs beloppen av ansvarig kommunal nämnd.

