Verksamhetsstöd till ungdomsföreningar i Östra Göinge kommun
Regler och riktlinjer för ungdomsföreningar från och med 2016-01-01.
Östra Göinge kommun har tolkningsföreträde avseende regler och riktlinjer för
verksamhetsstödet.
Registrerad och godkänd ungdomsförening
För att bli registrerad och godkänd som ungdomsförening i Östra Göinge krävs följande:


Antagit skriftliga stadgar vid föreningens årsmöte.



Valt en styrelse och revisorer.



Bedriva sin verksamhet samt ha sitt säte i Östra Göinge kommun. Verksamheten skall vara
allmännyttig och ideell.



Föreningen skall vara uppbyggd på demokratiska principer och vara öppen för alla.



Verka för drogfrihet, arbeta för jämlikhet, mångfald, integration och folkhälsa. Föreningen
skall följa Riksidrottsförbundets policy om alkohol, narkotika, doping och tobak.



Årligen lämna in verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse,
årsmötesprotokoll, uppgifter om styrelse, revisorer och medlemsantal samt beskrivning av
planerad verksamhet.



Inneha post- eller bankgiro i föreningens namn.



Inneha ett organisationsnummer från Skatteverket.



Lägga upp en kort presentation om föreningen, föreningens kontaktuppgifter, med mera i
kommunens föreningskatalog.

Stöd- och bidragsberättigad förening
För att vara en stöd- och bidragsberättigad förening krävs, förutom att bli registrerad och godkänd
som förening i Östra Göinge, följande:


Idrottsförening ska verka för att dess verksamhet följer Riksidrottsförbundets idéprogram –
Idrotten vill – som antagits av Riksidrottsförbundet.
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Vara minst 10 registrerade medlemmar i åldern 7-20 år som betalt medlemsavgift.



En majoritet av föreningens medlemmar är bosatta i Östra Göinge kommun.



Ha en regelbunden verksamhet med minst 10 sammankomster under året.

Kontroll
Vid kontroll av ansökningar har kommunen rätt att ta del av handlingar som behövs för ändamålet.
Medges inte att kommunen får ta del av begärda handlingar beviljas inte bidrag. Inlämnande av
felaktiga uppgifter medför återbetalningsskyldighet för föreningen.
Försenad ansökan
För sent inkommen bidragsansökan medför följande minskning av bidrag:
1-30 dagar försent inlämnad ansökan medför 25 % minskning
31-90 dagar försent inlämnad ansökan medför 50 % minskning
Över 90 dagars överskridande medför inget bidrag
Ej bidragsberättigad förening och verksamhet
Ej godkänd som bidragsberättigad sammankomst är kommersiella arrangemang samt entrébelagda
tävlingar och matcher. Vidare politiska, fackliga och religiösa arrangemang samt stöd- och
supporterföreningar.
Ungdomsverksamhet
Ungdomsverksamhet menas regelbunden verksamhet riktad mot ungdomar i åldersintervallet 7 – 20
år (från det år man fyller 7 år till och med det år man fyller 20 år). Närvarolistor skall upprättas av
föreningen och vid begäran lämnas till kommunen.
Medlem
Som medlem räknas den som betalt sin medlemsavgift för innevarande verksamhetsår samt är
registrerad i medlemsregistret och aktivt deltager i föreningens verksamhet.
Ledare
Som ledare räknas en av föreningen utsedd person som är minst 13 år. För att vara stödberättigad
ansvarig ledare vid sammankomst måste personen vara minst 15 år. Ledaren måste vara medlem i
föreningen för att ledarstöd skall erhållas. Ledaren kan inte vara ansvarig för flera sammankomster
samtidigt.
Sammankomst
En sammankomst är en träning, träff eller motsvarande som är planerad, beslutad och anordnad av
föreningen. För att erhålla aktivitetsstöd för sammankomster krävs följande villkor:


Sammankomsten skall vara ledarledd och ha minst 3 stödberättigade deltagare och maximalt
30 stödberättigade deltagare utöver ledaren/ledarna.
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Sammankomsten skall pågå i minst 60 minuter, inklusive omklädningen och innehålla
gemensam samling och avslutning.



Aktivitetsstöd kan bara erhållas vid en sammankomst per dag för varje unik deltagare.



Aktivitetsstöd för varje unik deltagare kan bara erhållas vid maximalt 120 sammankomster
under verksamhetsåret.
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