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Kommunalt stöd till föreningar i Storfors kommun

Lokalt aktivitetsstöd
Bidrag utgår utifrån antal aktiviteter och deltagare. 
Se anvisningar på nästa sida.
Bidraget utbetalas med 12 kronor per aktivitet samt 2 
kronor per deltagare.
Preliminär ansökan om bidrag skall vara kommunen till-
handa senast 30 april månad året innan bidragsår.
Bidraget rekvireras sedan efter redovisning för våren 
senast 15 juli och för hösten senast 15 januari.

Verksamhetsbidrag
Föreningar som inte kan söka aktivitetsbidrag kan istället 
söka verksamhetsbidrag på maximalt 3000 kronor per år. 
Bidrag för nästkommande budgetår söks senast 30 april. 
Till ansökan skall verksamhetsplan, verksamhetsberät-
telse samt ekonomisk redovisning och revisionsrapport 
bifogas. I ansökan skall framgå vad ansökan avser. 

Nollataxa
Nolltaxa gäller för Storforsföreningar i kommunens lo-
kaler. Tid för aktivitets anges i ansökan och beviljas efter 
samråd med kommunen. Tidigare kunde Storfors fören-
ingar söka lokal- anläggningsbidrag. Detta är nu borttaget 
i och med nolltaxan. För bokad lokal som ej utnyttjas 
kommer däremot föreningen att debiteras lokalhyra.

Lönebidrag
Bidrag kan sökas av föreningar som genom arbetsförmed-
lingen anställer personer med nedsatt arbetsförmåga, en 
så kallad lönebidragsanställning. Bidraget beräknas med 
10 procent av bruttolön och arbetsgivaravgifter.
Preliminär ansökan om bidrag skall vara kommunen till-
handa senast 30 april månad året innan bidragsår.
Rekvirering av beviljat bidrag sker efter inkommen redo-
visning. Kopia på lönespecifikation samt kopia på beslut 
från arbetsförmedlingen om beviljat lönebidrag bifogas.

Så ansöker föreningen om föreningsstöd
Ansökan om föreningsstöd skall göras av föreningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt som kommunen 
bestämmer. Till ansökan, som skall göras på kommunens blankett, skall bifogas senast upprättad verksamhetsplan, 
verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning samt revisionsrapport. För lönebidrag skall också kopia på beslut från 
arbetsförmedlingen om beviljat lönebidrag bifogas. Alla ansökningar skall göras på kommunens blankett
För samtliga stödformer hänvisas till särskilda regler som finns på hemsidan www.storfors.se

Stödformer för föreningar

Kultur- och idrottspolitiska mål i Storfors kommun
l Utveckla människor positivt såväl fysiskt som psykiskt samt socialt och kulturellt. 
l Främja ett levande kulturarv samt stimulera allas möjlighet till kulturupplevelser, bild-
ning och till att utveckla sina skapande förmågor. 
l Göra det möjligt för alla människor att utöva idrott och motion samt utveckla barns och 
ungdomars intresse och benägenhet för motion och idrott samt motverka dopning. 
l Bidra till att ge flickor och pojkar respektive kvinnor och män samma förutsättningar att 
delta i kultur- och idrottsverksamhet samt främja integration och god etik. 
l Medverka till att alla stortrivs i Storfors.

Syften med föreningsstödet
l Att bidra till ett föreningsliv med bred verksamhet som ger lika förutsättningar för alla medborgare 
oavsett nationalitet, etniskt ursprung, religion eller annan trosuppfattning, ålder, kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, sexuell läggning, funktionsnedsättning eller socioekonomisk status. 
l Att skapa positiva fritidsmiljöer som motverkar utslagning, missbruk, ensamhet, våld och rasism
l Att främja föreningslivets mångfald och underlätta de idéburna föreningarnas verksamhet
l Överföra driftansvar från kommunen till föreningar, inte främst för att spara pengar utan för att främja 
ett frivilligt ansvarstagande
l Öka tillvaratagandet av kommunens resurser och användningen av kommunens lokaler
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Anvisningar för lokalt aktivitetsstöd 
Gäller föreningar med ungdomsverksamhet

l Bidrag utgår till föreningar och klubbar (lokalavdelningar) 
som är godkända av Storfors kommun och som har sin verksam-
het i Storfors kommun.
l Med bidragsberättigad sammankomst menas en samman-
komst;
- med minst tre (3) och högst trettio (30) deltagare i åldern 7-25 
år som är skrivna i kommunen. Ledare för grupp skall ha fyllt 
minst 13 år och får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter 
samtidigt.
- som varar minst en timme (60 minuter). Kan dock pågå obe-
gränsat lång tid. Omklädning får inkluderas i denna tid.
- som ligger i linje med föreningens verksamhet och idé.
- som genomförs av lokalavdelningen. Bidrag utgår inte till akti-
vitet som anordnas av riksorganisation, distrikt eller lokalt 
samarbetsorgan.
l Följande villkor ska också vara uppfyllda för att en verksam-
het ska vara bidragsberättigad;
- en gemensam samling med någon form av instruktion eller 
dylikt skall ske
- träning kan därefter ske individuellt eller i mindre grupper
- en gemensam avslutning skall förekomma
- varje gruppverksamhet skall vara ledarledd
l Vid tävlingar redovisas varje lag eller deltagare som en grupp 
av respektive förening, under förutsättning att övriga villkor 
uppfylls. Arrangör av tävling får endast redovisa den egna fören-
ingens deltagare.
l Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp.
l Bidrag utgår till sammankomster i idrottsskolor som anordnas 
av föreningar. De i idrottsskolan medverkande föreningarna/
sektionerna söker bidrag för de sammankomster som var och en 
ansvarar för.
l Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella 
arrangemang som exempelvis danser, bingo och basarer. Bidrag 
utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får statsbidrag och 
kommunbidrag i annan ordning.
l Vid varje sammankomst skall närvarokort föras. Gruppleda-
ren eller biträdande gruppledare skall vara närvarande under 
sammankomsten och får inte från bidragssynpunkt vara ledare 
för flera grupper under samma timme. Ledare skall intyga att 
uppgifterna på närvarokortet är riktiga.
l Lokalavdelningen lämnar senast den 15 juli och 15 januari en 
redovisning över antalet genomförda sammankomster och anta-
let deltagartillfällen. Denna redovisning sker på särskild ansök-
ningsblankett. I redovisningen får medtagas aktiviteter som har 
genomförts de sista 45 dagarna av närmast föregående redovis-
ningsperiod, om de inte har redovisats tidigare. Ordföranden och 
revisor eller ordföranden och kassör bestyrker att uppgifterna på 
ansökningsblanketten är riktiga.
l För sent inkommen ansökan ger inte rätt till bidrag.
l Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter bör medföra att 
en lokalavdelning avstängs från bidrag. Även återbetalning kan 
krävas.

Beslut i dessa ärenden fattas av kultur- och fritidsenheten.
Beslutet kan överklagas hos Storfors kommun.

Krav för stöd
För att en förening ska bli stödberättigad från 
kommunen ska den:
l Bedriva sin ideella verksamhet inom Storfors 
kommun i drogfri miljö
l Vara uppbyggd enligt demokratiska principer 
och vara öppen för alla
l Ha godkända stadgar, ansvarig styrelse och 
revisorer
l Hålla årsmöte varje år där verksamhetsberät-
telse, resultat- och balansräkning samt
revisionsberättelse godkänns
l Årligen redovisa sin verksamhet till kom-
munen genom att skicka in de i punkten ovan 
angivna handlingarna
l Främja god folkhälsa
l Genomsyraa av jämställdhet både när det gäl-
ler organisation ochverksamhet
l Främja integration och mångfald samt mot-
verka diskriminering
l Ha minst 10 medlemmar folkbokförda i kom-
munen och som regelbundet deltar i föreningens 
verksamhet.
l Ha ett plus- eller bankgiro samt ett organisa-
tionsnummer
l Meddela kommunen styrelsens aktuella tele-
fonnummer och e-postadresser varje år
l Låta minst en person från varje styrelse när-
vara när kommunen kallar till möte.

Föreningen kan normalt inte påräkna förenings-
stöd om den tillhör någon av följande
kategorier:
l  Ekonomiska föreningar
l  Politiska föreningar
l  Skolidrottsföreningar
l  Elevföreningar
l  Föreningar knutna till svenska kyrkan
l  Föreningar knutna till svenska försvaret
l  Stödföreningar (supporterklubbar

Om en förenings verksamhet av kommunen 
bedöms som särskilt angelägen, kan dock fören-
ingen erhålla stöd även om den inte helt uppfyl-
ler ovanstående grundvillkor.
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