Bidragsregler
för föreningar i Laxå kommun
gällande åldrarna 4-25 år samt verksamhet för personer med
funktionsvariationer.

Gäller från och med 1 januari 2022

Bidragsnormer

Följande regler är fastställda av kommunfullmäktige:
1.
Med bidragsberättigad förening avses:
a) lokal organisation, som uppfyller kraven enligt SFS 2001:1060 och som registrerats som förening i
Laxå kommun.
b) förening, vilken kommunstyrelsen beslutat ska omfattas av bidragssystemet.
2.
Bidrag utgår till verksamhet för barn och ungdom i åldrarna 4-25 år samt till verksamhet för personer
med funktionsvariationer.
3.
Bidrag utgår även per medlem i bidragsberättigad ålder.
Med medlem avses den person som är registrerad i föreningen och som uppfyller de krav som
föreningen, i enlighet med stadgarna, ställer på medlemskap. Bidragsberättigad medlem ska
regelbundet delta i föreningens verksamhet.
4.
Förening, som erhåller bidrag, är skyldig att tillhandahålla den redovisning kommunen begär vid en
revision.
5.
Bidragen ska sökas av föreningens huvudstyrelse (ordförande eller kassör)
6.
Grundbidraget består av:
• Medlemsbidrag
• Aktivitetsbidrag
• Kurs- och lägerbidrag

Grundbidrag
Bidraget är en årlig summa, som utgår med ett belopp per sammankomst och ett belopp per medlem.
Kurs- och lägerbidraget ingår i grundbidraget men utbetalas efter särskild ansökan.
Se nedan. Beloppsgränser:
Aktivitetsbidrag
Minst 3 medlemmar i bidragsberättigad ålder måste delta vid varje aktivitetstillfälle.
Beräkningsmall:
23 kr/aktivitetstillfälle

Medlemsbidrag
Medlemmar 4–25 år
Beräkningsmall:
25 kr/0-200 medlemmar
15 kr/201-400 medlemmar
5 kr/401-xxx medlemmar
Ansökan om bidrag ska göras senast den 31 augusti via föreningswebben på kommunens hemsida.
Senaste verksamhets- och revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll ska då finnas i föreningsregistret.
Kurs-/lägerbidrag
Baseras på aktivitetsbidraget.
Beräkningsmall:
5 kr/aktivitetstillfälle
eller som lägst: 850 kr/år
och max: 10 000 kr/år
Kurs- och lägerbidrag söks så snart som möjligt efter genomförd kurs respektive läger, dock senast den
15 december. I ansökan bifogas kursprogram underskrivet av kursledare, deltagarförteckning samt
ekonomisk redovisning (kvitton eller liknande).
Bidraget medges med 100 % av kostnaden upp till
beviljat belopp som är beräknat på aktivitetsbidraget.
Bidraget utgår även för kurser och läger på ”hemmaplan”.
Föreningen avgör själv fördelningen mellan kurs och läger.

Vill du veta mera, kontakta oss gärna.
Post:
Laxå kommun Kultur
695 80 Laxå
E-post:
kommun@laxa.se

Tfn:
0584-47 31 00
Besök:
Postgatan 2-4, Laxå (kommunens reception)

