A k t i v i t et s s t ö d i Y d re k om m u n
Läs de fullständiga bestämmelserna på nätet via kommunens
hemsida www.ydre.se
Berättigade till kommunalt lokalt aktivitetsstöd är samtliga lokala organisationer som
bedriver barn- och ungdomsverksamhet i Ydre kommun.
Aktivitetsstödet utgår efter antalet genomförda sammankomster.
Med sammankomst menas aktivitet där bland annat följande villkor är uppfyllda:
Aktiviteten skall vara planerad. Aktiviteten ska vara anordnad av lokalavdelningen.
Aktiviteten ska pågå minst 60 minuter. I detta får ingå 15 minuter för
förberedelsearbete, taktik och dylikt.
Minst tre personer i åldern upp till och med 25 år ska delta.
Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
Närvarokort ska föras vid varje sammankomst. Gruppledaren eller biträdande
gruppledaren ska intyga att uppgifterna är riktiga.
Exempel på verksamheter som är berättigade till bidrag;
Föreningsmöten, sammanträden, träning, hobbyverksamhet, lägerverksamhet,
scoutverksamhet, tipspromenader och söndagsskoleverksamhet.

Närvarokort för
Kom mun alt lo k alt a kt iv it et s st öd
St at l igt lo k alt a kt iv it et s st ö d
Endast sammanställningen över antalet
sammankomster ska sändas in till:
Ydre kommun, Kultur/fritid, 573 74 Ydre.
Spara dessa närvarokort i minst 4 år!
Lokal verksamhet
Statsbidraget för lokal verksamhet utbetalas för varje bidragsberättigande
sammankomst. Med bidragsberättigande sammankomst föreslås en av
lokalavdelning planerad och anordnad sammankomst med minst tre deltagare i
åldern 7-20 år*, vilken varat minst en timme. Den som samma dag har deltagit i
mer än en sammankomst inom samma ungdomsorganisation medräknas endast
en av dessa sammankomster.

Bidrag utgår inte för:
Tävlingar där man tar ut entréavgift (undantaget tipspromenader) samt kommersiella
arrangemang som danser, bingo och basarer med mera.
Bidrag utgår inte heller till avgiftsbelagda kurser och studiecirklar som får
studieförbundsbidrag.

Lokal avdelning/förening

Åldersgrupper

Sektion, kommitté eller motsvarande

7-20 år*
Handikappidrott

Närvarokorten ska förvaras av föreningen tillsamman med ansökningsblanketten
under minst 4 år.

Plats för notering vid kontroll

Ansökan kan göras på samma blankett som ansökan om statligt lokalt aktivitetsstöd
lämnas på.
OBS! Det är endast antalet sammankomster som skall redovisas till Ydre kommun.
Blanketten hämtas hem från nätet via RF eller Ydre kommuns hemsida.
Ansökningar kan också lämnas på "Ansökan om lokalt aktivitetsstöd" som finns på
kommunkontoret.
Ansökan görs för perioden 1/1 - 30/6 senast den 25/8 samma år och för 1/7 - 31/12
senast den 25/2 påföljande år.
OBS! Föreningar som också söker/erhåller statligt lokalt aktivitetsstöd måste notera
att andra regler gäller för detta, bland annat "deltagartillfällen".

Sammanfattning, antal
Sammankomster Deltagartillfällen

Eventuellt andra kommunala åldersgränser

0-25 år
* Statliga stödet via Riksidrottsförbundet gäller endast 7-20 år. Andra åldersgränser och deltagarantal
kan gälla i din kommun eller i din riksorganisation.
Datum och sign

Närvarokort nr

Redovisad den

Närvarokort jämte kopia på ansökningsblankett skall förvaras under minst 4 år.

