Närvarokort

Lokalt aktivitetsstöd
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Sektion
Typ av aktivitet

Typ av aktivitet
Lokal – anläggning
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Gruppledare

12

Bitr. gruppeldare

Summa

Kommunalt
Statligt

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas:……………………………………………………….
Gruppledarens namnteckning

Lokalt aktivitetsstöd
• Bidraget är till för att stödja idrott och hobbyverksamhet för ungdom
i åldrarna 10-20 år.
• Bidraget är baserat på föreningens antal redovisade
sammankomster
Regler
• Aktiviteten skall vara planerad av föreningens styrelse, ledarledd
och pågå i minst 60 minuter
• Gruppen skall bestå av minst 5 deltagare i bidragsberättigad ålder
(10-20 år)
• Gruppledare skall vara med i verksamheten under hela
sammankomsten och får inte vara ledare för en annan grupp
samtidigt
• Gruppdeltagare som deltar i mer än en sammankomst per dag från
samma förening, får endast räknas vid ett tillfälle
• Aktivitetsbidrag får inte sökas för studiecirkelverksamhet
Redovisning
• Redovisning sker senast den 15 augusti för vårens verksamhet och
senast den 15 februari för höstens verksamhet
• Aktivitetsbidragsansökan för höstens verksamhet ligger till grund
för prövning av grund-, medlems- och hyresbidrag vid
ansökningstillfället den 15 augusti nästkommande år
Bidragskontroll
• Kontroll sker i form av stickprov
• Vid varje ansökningstillfälle kontrolleras ett antal
föreningsbidragsansökningar
• Framkommer felaktigheter eller vilseledande uppgifter i
föreningens underlag (närvarokort) äger nämnden rätt att jämka
bidragsbeloppet eller hålla inne det helt
Underskrift
• Den ansvarige ledaren intygar att närvarokorten är förda vid varje
sammankomst och att dom uppgifter som lämnats är riktiga

Kultur och Fritidsförvaltningen
Kontaktperson

Elisabeth Rapp

Telefon

019-21 42 54

E-post

elisabeth.rapp@orebro.se

Besöksadress

Stadsbyggnadshus 1
Åbylundsgatan 8A, plan 4

Postadress

Box 32500, 701 35 Örebro

Fax

019-21 17 40

Ledarens namn …………………………………………………
Adress ………………………………………………………..…
………………………………………………………..…
Tel

………………………………………………………..…

Redovisat den …………………………………………………
Närvarokort och kopia på ansökningsblankett skall förvaras under minst 4 år

