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IDEELLA FÖRENINGAR (ej ungdomsföreningar) 
 

För att bli registrerad och godkänd som övrig ideell förening hos kommunstyrelsen 

krävs följande: 

- antagit stadgar 

- valt styrelse och revisorer 

- uppta årlig medlemsavgift 

- inneha post- eller bankgiro (eller konto i bank som kommunen via bankens giro kan 

girera medel till)minst 10 medlemmar 

- bedriva verksamhet och ha säte i Östra Göinge kommun 

- varje år (senast 15 april eller senast 1 månad efter årsmöte) lämna in årsrapport,  

ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, uppgifter om styrelse, revisorer och 

medlemsantal samt beskrivning av planerad verksamhet  

- varje år (senast 15 april) lämna in bidragsansökan för nästkommande år. 

 

Med övrig ideell förening menas förening som ej bedriver ungdomsverksamhet samt 

övriga föreningar/sammanslutningar som kan inordnas under och som godkännes av 

styrelsen. 

 

Förening som uppfyller ovanstående kriterier kan söka driftbidrag. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om bidragens storlek inom ramen för av kom-

munfullmäktige anvisade medel. Upplöses förening under pågående verksamhetsår 

prövas frågan om återbetalning av bidrag. 

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 
 

Driftbidrag 

Driftbidrag till övrig ideell förening utbetalas som hjälp till den anläggning som 

föreningen sköter och har tillsyn över eller till förening som kultur- och fritidsnämnden 

bedömer vara i behov av driftbidrag. 

För att erhålla driftbidrag skall föreningarna ej ha större kassabehållning än 2 års drift- 

och verksamhetskostnader. Om föreningen har en större kassabehållning på mer än 2 års 

drift- och verksamhetskostnader måste föreningen redovisa att kapitalet är avsett till 

något visst ändamål för att erhålla driftbidraget. 
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FÖRENINGSÄGDA SAMLINGSLOKALER  
 

- För att bli registrerad och godkänd som föreningsägd samlingslokal hos 

kommunstyrelsen krävs följande: 

- antagit stadgar 

- valt styrelse och revisorer 

- ansluten till riksorganisation eller efter särskild prövning av nämnden 

- inneha post- eller bankgiro (eller konto i bank som kommunen via bankens giro kan 

girera medel till) 

- samlingslokalen ska vara belägen i Östra Göinge kommun 

- varje år (senast 15 april eller senast 1 månad efter årsmöte) lämna in årsrapport, 

ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, uppgifter om styrelse, revisorer och 

medlemsantal samt beskrivning av planerad verksamhet 

- varje år (senast 15 april) lämna in bidragsansökan för nästkommande år. 

 

Kommunstyrelsen beslutar om bidragens storlek inom ramen för av 

kommunfullmäktige anvisade medel. Upplöses förening under pågående verksamhetsår 

prövas frågan om återbetalning av bidrag. 

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 

 

Förening som uppfyller ovanstående kriterier kan söka följande bidrag: 

- driftbidrag 

- stimulansbidrag (gäller endast teaterlokalen i Sibbhults Folkets Hus) 
 

Nuvarande registrerade och godkända föreningsägda samlingslokaler 

- Broby Folkets Hus 

- Företagarna i Broby (Hantverksgården i Broby) 

- Föreningen Boalts Bygdegård 

- Glimåkra Folkets Hus 

- Knislinge Folkets Hus- och Parkförening 

- Sibbhults Folkets Husförening 

- Värestorps Folkets Husförening 

- Östra Göinge Mellersta Bygdegårdsförening (Knislinge Bygdegård) 

- Stenhuset, Östanå Byalag 

- NTO-lokalen, Immelns Bygdeförening 

- Ungdomens Hus, Hjärsås IF 

- Högsma f d skola, Högsma Bygdeförening 

- Hörsalen, Hanaskogs Bygdeförening 
 

 

DRIFTBIDRAG 

För att täcka delar av driften kan förening ansöka om driftbidrag. För att erhålla 

driftbidrag skall föreningarna ej ha större kassabehållning än 2 års drift- och verk-

samhetskostnader. Om föreningen har en kassabehållning mer än 2 års drift- och 

verksamhetskostnader måste föreningen redovisa att kapitalet är avsett till något 

visst ändamål för att erhålla bidraget (prövas i kommunstyrelsen). 
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Driftbidraget baseras på kostnad för 

- bränsle     

- el 

- sotning 

- sophämtning 

- vatten och avlopp 

- försäkringar 
 

Bidrag beräknas efter de kostnader föreningen har haft för dessa utgiftsslag. 

Villkor för att erhålla driftbidrag, enligt av kultur- och fritidsnämnden beslutat 

bidrag, är att 60 aktiviteter/sammankomster har genomförts under föregående kalen-

derår. Sammanställningen lämnas in senast 31 januari till kultur- och fritidsenheten. 

(Är t ex endast 30 aktiviteter/sammankomster genomförda erhålles 50 % av beviljat 

bidrag). 

  

Föreningens hyressättning skall vara beslutad av styrelsen och regelbundet justeras. 

Hyressättningen skall årligen redovisas till kommunen. 

 

Noggrann sammanställning angående uthyrningen skall redovisas senast den 31 

januari efterföljande varje år. 

 

Stimulansbidrag 

Stimulansbidrag för teaterlokalen i Sibbhults Folkets Hus utbetalas med ett belopp 

som beslutas av kommunstyrelsen inför varje år. 
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HANDIKAPPFÖRENINGAR  
 

För att bli registrerad och godkänd som handikappförening hos kommunstyrelsen 

krävs följande: 

- antagit stadgar 

- valt styrelse och revisorer 

- ansluten till riksorganisation eller efter särskild prövning i styrelsen 

- uppta årlig medlemsavgift 

- inneha post- eller bankgiro (eller konto i bank som kommunen via bankens giro 

kan girera medel till) 

- minst 5 medlemmar för bildande av förening och som har säte i Östra Göinge 

kommun 

- varje år (senast 15 april eller senast 1 månad efter årsmöte) lämna in årsrapport, 

ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse, uppgifter om styrelse, revisorer och 

medlemsantal samt beskrivning av planerad verksamhet  

Förening som uppfyller ovanstående kriterier kan söka följande bidrag: 

- startbidrag 

- verksamhetsbidrag  
 

Kommunstyrelsen beslutar om bidragens storlek inom ramen för av kom-

munfullmäktige anvisade medel. 

Upplöses förening under pågående verksamhetsår prövas frågan om återbetalning av 

bidrag. 

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 
 

Startbidrag 

Startbidrag betalas ut med 1 200 kronor till nystartad förening med säte i Östra 

Göinge kommun.  

För erhållande av startbidrag får föreningen/sektionen ej ha varit verksam på orten 

under den senaste treårsperioden. 
 

Verksamhetsbidrag 

Verksamhetsbidraget till handikappföreningarna är medlemsbaserat. 

Föreningen erhåller ett bidrag per handikappad medlem (ej stödjande medlem) 

boende i Östra Göinge. Föreningen kan också erhålla ett fast bidrag som beslutas av 

kommunstyrelsen. 
 

Övrigt 

För alla föreningar inom föreningskategorierna ungdomsföreningar, övriga ideella 

föreningar, föreningsägda samlingslokaler och handikappföreningar gäller att 

kommunstyrelsen har möjlighet, efter särskild prövning, bevilja föreningarna bidrag 

för speciella projekt.  


