Fritidsnämnden

Verksamhetsbidrag till idrottsföreningar - villkor
Syftet med bidraget är att ge ett visst stöd till barn- och ungdomsverksamhet för
kommunens idrottsföreningar som är anslutna till Riksidrottsförbundet. Bidraget
är ett komplement till det statliga LOK-stödet1.
Vem kan ansöka
Behörig att ansöka om verksamhetsbidrag till idrottsförening är alla ideella
föreningar som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till
Riksidrottsförbundet (RF).
Allmänna villkor
För att få bidrag ska föreningen följa de allmänna villkor som finns för
bidragsberättigad förening inom Kultur- och Fritidsnämnden.
När ska ansökan skickas in
Sista datum för ansökan är 30 april. Ansökan avser verksamhet som
genomfördes föregående år.
Hur ansökan ska skickas in samt vad som ska bifogas med ansökan framgår i
allmänna villkor.
Stödberättigad verksamhet
Verksamhetsbidrag betalas ut till föreningar baserat på deras aktiviteter för barn
och ungdomar i åldern 7-25 år. Deltagare med funktionsnedsättning får vara 7
år och äldre, ingen övre åldersgräns finns. Som underlag för bidraget används
Riksidrottsförbundets LOK-stödsrapport. Därmed är det ett krav att föreningen
har sökt och beviljats LOK-stöd för perioden för att kommunalt bidrag ska
kunna beviljas.
Fördelningsmodell
Bidraget baseras på antalet rapporterade LOK-stödsaktiviteter.
Riksidrottsförbundets LOK-stödsrapport används som underlag för
beräkningen och bidraget fördelas utifrån följande:
- Grundbidrag till varje förening oavsett antal aktiviteter på 2 500 kr
- Ett basbidrag på 10 kr per aktivitet oavsett antal deltagare
- Ett ledarstöd på totalt 200 000 kr som fördelas hälften till män respektive
kvinnor (juridiskt kön). Därefter fördelas respektive budgetdel baserat på
totala antalet ledartillfällen i samtliga idrottsföreningar.
- Deltagarbidrag. Resterande delen av den totala budgeten för
verksamhetsbidraget fördelas sen baserat på antalet deltagartillfällen i
samtliga idrottsföreningar. Budgeten fördelas hälften till deltagartillfällen för
flickor och hälften för pojkar (juridiskt kön).
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Det finns därmed inte möjlighet att räkna ut bidraget i förväg. Nivån på bidraget
beror på antalet föreningar som ansöker samt det totala antalet aktiviteter i
samtliga föreningar.
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