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KOMMUNALT AKTIVITETSSTÖD (7-25 ÅR)
Förutom kommunens allmänna villkor för att vara bidragsberättigad förening
gäller nedanstående bestämmelser för det kommunala aktivitetsstödet.
Villkor för bidrag
- Bidrag utgår för deltagartillfällen som genomförs på godkända
gruppaktiviteter i föreningens regi
- Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, ej heller till entrébelagda
tävlingar eller kommersiella arrangemang såsom danser, bingo och basarer
- Bidragshandläggande nämnd fastställer årligen belopp per deltagartillfälle
- Förening skall ha minst 5 godkända, redovisade, gruppaktiviteter per termin
(halvår)
Godkänd gruppaktivitet
- En gruppaktivitet ska vara en ledarledd. Med grupp menas träningsgrupp, lag
etc.
- Ett lag eller motsvarande kan endast redovisas som en gruppaktivitet oavsett
om träningen bedrivs i mindre grupper och med flera ledare.
- Ledare ska vara lägst 13 år och kan inte vara ledare för flera grupper samtidigt
- En gruppaktivitet ska omfatta minst tre (3) bidragsberättigade deltagare
utöver ledare.
- Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per gruppaktivitet.
- Aktiviteten skall vara planerad och pågå minst 1 timme och innehålla
gemensam samling och avslutning
Deltagare
- Bidragsberättigad deltagare skall vara i åldern 7-25 år
- Ledare i åldern 13-25 år är också bidragsberättigade.
- En deltagare kan räknas endast en gång per dag och förening oavsett antal
träffar
- För verksamhet för personer med funktionsnedsättning finns ingen övre
åldersgräns
- Bidrag ges för varje deltagartillfälle
Närvaroredovisning
- Närvarokort (eller godkänd digital registrering) skall ifyllas vid varje
gruppaktivitet. Närvarokortet skall innehålla uppgift om för- och efternamn
samt födelseår på varje deltagare
- Närvarokort, om sådana används ska vara numrerade för att kunna
identifieras vid kontroll.
- Förening ansvarar själv för numreringen som ska vara så ordnad att varje kort
blir unikt och kan återfinnas.
- Närvarokort ska undertecknas av ansvarig ledare
- Även närvaroregistrering via RF:s IdrottOnline är godkänd
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Ansökan
- Ansökan skall ske digitalt och fil med sammanställning för RF:s LOKstödansökan via IdrottOnline skall bifogas om den används för ansökan.
- Aktivitetsstöd söks och utbetalas två gånger per år
- Redovisningsperioder är 1 januari - 30 juni samt 1 juli - 31 december.
Ansökan skickas in digitalt så snart redovisningsperioden är slut dock senast den
25 augusti resp. 25 februari.
För sent inkommen ansökan
- Ansökan ska skickas in senast den 25 augusti respektive den 25 februari.
- Komplett ansökan om föreningsstöd inkommen:
- 1-7 dagar för sent - avdrag 10 %
- 8-14 dagar för sent- avdrag 50 %
- Ansökan mer än 14dagar för sent tas inte upp till förhandling.
Granskning och kontroll
- Kommunen har rätt att kontrollera ansökans riktighet. På anmodan ska
förening tillhandahålla samtliga handlingar som önskas för att kunna
genomföra kontroll
- Lämnande av oriktiga uppgifter eller vägran att lämna in begärda handlingar
kan medföra att föreningen avstängs från bidrag. Även återbetalning av
bidrag kan krävas
- Underlaget för ansökan (närvarokort) ska sparas enligt bokföringslagens
bestämmelser om räkenskapshandlingar
Utbetalning
- Utbetalning sker till ett av föreningen tecknat bankkonto, post- eller
bankgirokonto. Utbetalning sker senast under april respektive oktober månad
Bidragsbelopp, kommunalt aktivitetsstöd
Bidragsbelopp fastställs årligen av Hammarö kommun.
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