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Ansöka om föreningsbidrag
Din förening kan ansöka om kommunala bidrag om föreningen är bidragsberättigad.
Du kan även se en översikt över samtliga bidrag föreningen ansökt om per år samt spara
ett utkast på en ansökan för att senare skicka in den för handläggning.
> För att söka om kommunala bidrag måste du ha rollen Ansvarig i förening.
> Din förening ska ha laddat upp årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, revisionsberättelse
samt ekonomisk redovisning till dokumenthanteringen i Interbook GO.
> Din förening ska ha uppdaterat medlemsantalet för respektive år i det formulär som finns
under medlemmar.

Ansök om kommunala bidrag i Interbook GO
Logga in som Ansvarig i förening i Interbook GO.

Klicka på Bidrag i menyn.

En lista med föreningens alla bidrag och ansökningar visas. Längs ned på sidan ser du
om det finns flera sidor i registret. Över listan med föreningens bidrag och ansökan kan
du sortera på bidragsår, bidragsart samt status.

Klicka på den grå rutan Ny bidragsansökan +
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Genom att klicka på pilen i slutet av fältet Bidrag visas en lista över samtliga bidrag er
förening har rätt att ansöka om. Klicka på det bidrag som du vill ansöka om.
Klicka på den blå knappen Spara.

Ett specifikt inmatningsformulär som är kopplat till detta bidrag visas. Läs igenom den
blå informationsrutan längst upp på sidan vad som gäller kring detta specifika bidrag.
Fyll i de efterfrågade uppgifterna.
Längst ned har du möjlighet att skriva ett meddelande till er handläggare samt att bifoga
ytterligare bilagor med din ansökan. Välj sedan om du vill Spara ett utkast av denna
ansökan för vidare arbete eller om du vill Skicka den direkt till kommunen för
handläggning. Ansökan blir då låst för redigering.

> Påbörjad ansökan (ej inskickad)

Ett utkast av er ansökan är sparad på er
sida men är ännu inte inskickad.

> Skickad ansökan ej hanterad

Ni har skickat in er ansökan men den är
ännu inte hanterad av handläggare.

> Godkänd ansökan

Underlaget för er ansökan är komplett.
Observera att detta inte innebär att er
ansökan är godkänd för utbetalning utan
endast att underlaget är komplett.

> Ansökan ska kompletteras

Kommunens handläggare behöver
ytterligare underlag. Ni behöver
komplettera er ansökan.
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> Ansökan har kompletterats

Ni har gjort kompletteringar i er ansökan
och skickat till handläggare.

> Avslag

Ni har fått avslag på er ansökan.

> För utbetalning

Er ansökan har blivit godkänd för
utbetalning. Observera att kommunen
kan ha beviljat en del av beloppet.
Se mer information inne i er ansökan.

> Utbetalt

Ert bidrag har betalats ut till ert konto.

Ändra/komplettera er ansökan
Om ni fått ett meddelande att ni behöver komplettera er ansökan markerar ni aktuell
bidragsansökan genom att sätta ett kryss i rutan framför rätt ansökan och klickar på
ändra.

Längst ned på sidan ser ni ett meddelande från er handläggare kring de detaljer som skall
kompletteras.
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Aktivitetsstöd
Ansökan om aktivitetsstöd för idrottsföreningar kommer kan ske på två olika sätt.
1. Om ni har närvarokort digitalt i IdrottOnline eller andra närvarosystem som
kommunicerar med IdrottOnline. Ansökan göras genom att skapa en
kommunfil i IdrottOnline som sedan hämtas upp i er aktivitetsstödssida. Detta
förutsätter att ni har ett fullständigt underlag på era aktiviteter (datum, tid, plats,
ledare, deltagare och närvaro). Mer information om Aktivitetsstödsansökan på
det sättet hittar du på den här sidan: https://www.orebro.se/kultur-fritid/foreningsstod/foreningsbidrag--kulturstod/bidrag-foridrottsforeningar/verksamhetsbidrag-for-idrottsforeningar.html
2. Om ni inte har ett fullständigt digitalt underlag ska ni istället summera era
bidragsberättigade aktiviteter och fylla i det formulär ni hittar under fliken
Aktiviteter längst upp på er bidragssida.
Fyll sen i totala antalet tillfällen i fältet längst till höger. Fälten för pojkar och
flickor kan lämnas tomma. OBS! bidragsår och period gäller enligt följande:
-

Bidragsår 2019 period 1 avser aktiviteter under perioden 2018-07-01–2018-12-31
Bidragsår 2019 period 2 avser aktiviteter under perioden 2019-01-01–2019-06-30

När ni väl fyllt i och sparat en gång blir fältet låst. Om något är fel då så kontakta
Föreningsenheten för hjälp.

