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Reglemente för kommunalt föreningsbidrag
Kommunstyrelsens beslut § 49/15.

Rätt till bidragsansökan
Förening i Mariestad som bedriver verksamhet inom Mariestads kommun och är
uppbyggd enligt demokratiska principer kan ansöka om bidrag.
För att få ansöka om bidrag måste föreningen vara registrerad i Mariestads kommuns
föreningsregister.
Verksamhetskrav

Kommunen kräver att all bidragsgrundande verksamhet bedrivs i drog-, rök- och
dopingfria miljöer.
Ej bidragsberättigade

Kommunalt bidrag utgår inte till förening som för sin verksamhet erhåller bidrag av
annan kommunal organisation eller till supporterklubbar samt stöd- och
föräldraföreningar. Politiska partiorganisationer och religiösa trossamfund är inte
bidragsberättigade. Bidrag utgår inte till föreningsverksamhet som enbart har
kommersiellt syfte eller tävlingsverksamhet med entré samt verksamhet med spel om
pengar.
Kontroll

Kommunen kontrollerar och granskar de handlingar som ska bifogas ansökan om
bidrag. Förenings handlingar som har legat till grund för bidragsansökan ska bevaras
minst tre år efter att verksamheten upphört.
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Ansökan om bidrag
Bidragsansökan ska inlämnas till kommunen på särskild blankett och vara undertecknad
av ordförande. Ansökningsblanketter finns på Medborgarkontoret och på Mariestads
kommuns hemsida. Till ansökan bifogas, där så begärs, verksamhetsberättelse,
ekonomisk årsredovisning och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll och
information för föreningsregistret.

Tillgängliga bidragsformer


Anläggningsbidrag



Verksamhetsbidrag



Hyresbidrag



Startbidrag



Bidrag för tillfällig verksamhet och arrangemang

Ansökningstid och särskilda krav framgår på de olika ansökningsblanketterna och i
slutet av detta dokument.

Utbetalning av bidrag
Beviljade bidrag utbetalas till föreningens plus- eller bankgiro efter beslut om bidrag.
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Begreppsförklaringar och krav
Ungdomsförening

En förening som uppföljer följande krav:


Har verksamhet öppen för alla inom åldersgruppen 7-20 år.



Har minst tio registrerade medlemmar.



Har antagit skriftligt utformade stadgar.



Har haft årsmöte där verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelser har
godkänts.

Medlem

Person som under kalenderåret fyllt sju år, betalat beslutad årsavgift och är registrerade i
föreningen.
Registrering

För att förening ska kunna ansöka om bidrag måste den vara ansluten till Mariestads
föreningsregister. Anmälan om registrering och startbidrag görs med blankett för
startbidrag.

Grundbelopp
Kommunstyrelsen beslutar om förändring av grundbeloppet.
2015 är grundbeloppet 400 kronor för verksamhetsbidrag då föreningen redovisar
sammankomster enligt lokalt aktivitetsstöd.
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Bidrag
Anläggningsbidrag
Villkor

Anläggningen ska ligga i Mariestads kommun.
Anläggningen ska vara föreningsägd eller omfattas av hyresavtal.
Anläggningen ska vara i aktivt bruk.

Ansökan

Bidragsansökan ska inlämnas senast sista april. Med bidragsansökan
ska bifogas senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
ekonomisk redovisning, revisionsrapport och en redovisning där det
klart framgår vad de ansökta medlen ska användas till. Dessutom
ska redovisning av antalet aktiva medlemmar från föregående
verksamhetsår i ålder 7-20 år bifogas ansökan.

Bidraget:

Anläggningsbidraget betalas ut till respektive förening som beviljats
bidrag senast sista juni.

Verksamhetsbidrag/lokalt aktivitetsstöd
Som sammankomst berättigad till aktivitetsstöd räknas:


En aktivitet som är beslutad och ekonomiskt planerad av föreningen.



Består av minst tre (3) deltagare i åldern 7-20 år.



Varar i minst 60 minuter inklusive samling, aktivitet och återsamling.

När aktiviteten bedrivs som en organiserad lägerverksamhet under mer än ett dygn
berättigar den till max tre (3) sammankomster per dag.
Ändamål

Bidraget är ett stöd till föreningens verksamhet för barn och
ungdomar.

Villkor

Verksamhetsbidrag utgår till förening med minst tio (10) aktiva
medlemmar.

Bidrag

Verksamhetsbidrag utgår till förening som har redovisat minst 15
sammankomster under föregåend kalenderår.

Storlek

Bidraget beviljas med grundbeloppet gånger sammanlagda summan
vägningstal för antalet medlemmar och antalet bidragsberättigade
sammankomster under föregående kalenderår.
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Vägningstal för verksamhetsbidrag

Antalet bidragsberättigade
sammankomster under
föregående kalenderår

Antalet aktiva medlemmar
föregående kalenderår

Sammankomst

Grundbelopp

Medlem

Grundbelopp

15-20
21-30
31-40
41-50
51-60
61-70
71-80
81-90
91-100
101-120
121-140
141-160
161-180
181-200
201-230
231-260
261-290
291-320
321-360
361-400
401-440
441-480
481-520
521-570
571-620
621-700
701-800
801-900
901-1000

1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
12
14
16
18
20
22
24
26
28
31
34
40
45

10-25
26-35
36-45
46-55
56-75
76-100
101-125
126-150
151-175
176-200
201-250
251-300
301-350
351-400
401-450
451-500
501-600
601-700
701-800
801-900
901-1000
1001-1100
1101-1200
1201-1400
1401-1600
1601-1800
1801-

3
3.5
4
4.5
5
5.5
6
6.5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
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Särskilt verksamhetsbidrag
BRIS – Barnens rätt i samhället

Bidrag

Bidrag utgår med 2 kronor per barn i åldern 6-18 år som är bosatta
i Mariestads kommun.

Hyresbidrag
Villkor

Lokalen ska ligga i Mariestads kommun. Föreningen ska äga eller hyra
lokalen. Aktuellt hyreskontrakt ska bifogas bidragsansökan. Lokalen ska
helt disponeras av föreningen och brukas regelbundet.

Ansökan

Ansökan om hyresbidrag ska inlämnas senast sista oktober innevarande
verksamhetsår.

Bidrag

Bidraget betalas ut till bidagsberättigad förening i december med de
budgeterade medel som finns kvar för föreningsbidrag. Bidrag utgår
med 75 procent av godkända lokalkostnader, högst 12.5 grundbelopp
per förening och år. Om resterande budgetmedel inte täcker
högsta bidragsnivå reduceras hyresbidragsnivån generellt för att
motsvara tillgänglig budgetresurs.

Startbidrag
Ändamål

Bidrag till nystartad förening som bedriver regelbunden verksamhet
får startbidrag.

Villkor

Konstituerande årsmöte ska ha hållits med val av styrelse och
revisor samt antagande av föreningsstadgar.

Bidrag

Bidrag utgår med tre grundbelopp.
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Bidrag för tillfällig verksamhet och arrangemang
Ändamål

Bidrag till förening för arrangemang eller tillfällig verksamhet som inte
omfattas av ovanstående regler för föreningsbidrag.

Villkor

Sökanden ska vara en ideell förening med säte och verksamhet i Mariestads
kommun. Undantagna är politiska och religiösa föreningar. Arrangemanget
ska vända sig till alla kommuninvånare. Arrangemanget får inte vara
entrébelagt. Ansökan ska innefatta en beskrivning av verksamheten/
arrangemanget samt en redovisning av kostnader och finansiering.

Bidrag

Besked om beviljat bidrag meddelas, under förutsättning att ansökningshandlingar är korrekta och besked kan lämnas enligt delegation, inom fem
dagar efter registrerad ansökan. Om politiskt beslut krävs lämnas besked
inom fem veckor.

Storlek

Högsta bidragsbelopp är 10 000 kronor per arrangemang och tillfälle.
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Ansökningstider och utbetalning
Bidrag

Ansökningstid

Utbetalning

Verksamhetsbidrag

Senast tre veckor efter årsmöte

Inom fyra veckor

Anläggningsbidrag

Senast sista april

Juni

Hyresbidrag

Senast sista oktober

December

Startbidrag

Hela året

Inom fyra veckor

Arrangemangsbidrag

Hela året

Efter arrangemangets
genomförande

Lokalt aktivitetsstöd

Redovisningsperiod 1 jan – 30 juni, senast 15 augusti
Redovisningsperiod 1 juli – 31 december, senast 15 februari

Ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag görs på blankett som finns på Medborgarkontoret, Stadshuset i
Mariestad. Blanketter finns också för nedladdning på Mariestads kommuns hemsida.

För information och frågor:
Fritidskontoret 0501-75 50 28 eller 75 54 33

