REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD

fritidsnämndens REGLER
för föreningsstöd
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Antagen av fritidsnämnden § 19/2014
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Verksamhetsstöd
En ideell förening kan få verksamhetsstöd från Växjö kommun. Stödet riktar sig till verksamhet för barn och unga
samt funktionsnedsatta, för att underlätta och stimulera till
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fortsatt utökad verksamhet.

Kommunalt aktivitetsstöd
Ideella föreningar kan få stöd för föreningens fritidsaktiviteter.

Kriterier för stöd
Stödet utgår för gruppaktiviteter som pågår i minst 60
minuter med minst 3 och högst 30 stödberättigade deltagare. Aktiviteten ska ledas av en av föreningen utsedd
ledare som är lägst 13 år. Föreningen ska vara ansluten till
en riksorganisation, vara uppbyggd enligt demokratiska
principer och verksamheten ska vara öppen för alla.
Stödet utgår i form av ett belopp om 30:00 kr per sammankomst och 2:00 kr för varje deltagare samt ett årligt
grundstöd om 2000 kr per år och bidragsberättigad
förening.

Hur söker föreningen stödet?
Föreningen skickar in fullmakt på utsedd föreningsadministratör. Denne får inloggningsuppgifter till kommunens
närvarorapporteringssystem för aktivitetsstöd samt till
kommunens e-tjänst. Föreningens ledare registrerar alla
sammankomster och närvarande deltagare i kommunens
närvarorapporteringssystem eller i annat system som kan
2
läsas in i kommunens system.

När kan stödet sökas?
Registrering av föreningens aktivitetet för tiden 1 januari
- 30 juni ska göras senast 25 augusti och för tiden 1 juli
till 31 december senast 25 februari i kommunens närvarorapporteringssystem för aktivitetsstöd.

Kommentar
För föreningar som registrerar närvaro (fullständigt) via Riksidrottsförbundets system, IdrottOnline Klubb finns det möjlighet
att dela dessa uppgifter med kommunen vilket innebär att föreningen slipper rapportera i båda systemen.
I samband med bidragsansökan till Riksidrottsförbundet skapar
LOK-stödsansvarig i föreningen en så kallad kommunfil i IdrottOnline. Den som är utsedd som föreningsadministratör i föreningen
hämtar, kontrollerar och signerar därefter informationen i Växjö
kommuns system för aktivitetsstöd.

Utbetalning sker efter att föreningens föreningsadministratör har sökt övriga stöd samt inlämnat årliga handlingar via kommunens e-tjänst senast 3 månader efter
verksamhetsårets slut, normalt senast 1 april respektive 1
oktober.
_________________
1 Vad som krävs för att en förening ska kunna få stöd finns beskrivet i Allmäna bestämmelser
2 Idag endast från idrottens verksamhetsredovisningssystem, Idrott Online klubb. Februari 2014
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Startstöd

Särskilt aktivitetsstöd - direktservice

Kan sökas av nybildad förening som behöver hjälp i bildan-

Stödet syftar till att stödja föreningar, grupper och enskilda

det av föreningen, samt stöd för att driva verksamheten

personer som ideellt vill genomföra och prova nya aktivi-

första året.

teter eller aktiviteter utöver den ordinarie verksamheten.
Målet är att bredda och långsiktigt öka barn och ungas

Kriterier för stöd?

deltagande inom främst frilufts-, idrotts- och motionslivet i

Nystartad förening med verksamhet för barn- och unga
samt befintliga föreningar som startar ny verksamhet kan
få startstöd om högst 3000 kr

kommunen.

Hur söker föreningen stödet?
Ansökan görs av föreningsadministratören via kommunens e-tjänst.

När kan stödet sökas?
Stödet kan sökas efter det att föreningen har antagit stadgar, samt budget och verksamhetsplan för det första året.
Föreningen måste också ha en dokumenterad och beslutad värdegrund och blivit medlem i en riksorganisation.
Föreningen kan därefter registrera sina uppgifter i kommunens föreningsregister och skicka in fullmakt på föreningsadministratör till kommunen.

Kriterier för stöd
Förening, enskild eller grupp som vill göra särskilda aktiviteter för barn och unga inom ramen för de fritidspolitiska målen kan söka stöd utan att vara en förening.
Föreningen kan få stöd för aktiviteter för nya målgrupper,
nya aktiviteter, insatser som vänder sig till föreningslösa,
prova-på-verksamhet, mindre arrangemang, öppen verksamhet på helgkvällar, lovverksamhet och idrottsskolor i
samverkan mellan olika föreningar. Kommunen kan ge
stöd upp till 50 000 kr.

Hur söker föreningen eller
den enskilde stödet?
Ansökan görs av föreningsadministratören i kommunens
e-tjänst. Enskilda skickar in ansökan via ansökningsformulär på kommunens hemsida. Stödet söks i form av att
en plan för aktiviteterna skrivs.

Obligatoriska punkter är:

• Mål och syftet – vad vill ni åstadkomma och varför?
• Aktivitetsplan – beskriv vilka aktiviteter samt när, var

och hur genomförandet ska ske.
• Budget – Enkel beskrivning av kostnader och eventuella
intäkter
• Ansvariga – berätta vem som är ansvarig och vilka som
är engagerade som ledare för aktiviteterna.
Ekonomisk redovisning inklusive kopior på verifikationer
görs senast en (1) månad efter det att insatsen slutförts
och därefter betalas det beviljade stödet ut. Hela eller
delar av stödet kan efter beslut utbetalas i förskott.

När kan stödet sökas?
Senast 2 veckor innan den aktuella aktiviteten. Beslut tas
senast 2 veckor efter det att ansökan lämnats in.
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Stöd för integrering av personer med
funktionsnedsättning
Stödet syftar till att möjliggöra för personer med funktionsnedsättning att delta i föreningens verksamhet. Målet är
att alla ska vara välkomna att delta i föreningslivets ordinarie verksamhet.

Kriterier för stöd
Stöd kan ges till förening för kostnader för att integrera
personer med funktionsnedsättning i föreningslivet. Stöd
kan ges för personer med funktionsnedsättnings egna
fritidsaktiviteter samt även för ledaruppgifter och administrativa uppgifter som denne utför i föreningen. Stöd
utgår inte till ledsagning enligt LSS.

Särskilda villkor

• Föreningen uppfyller villkoren som stödberättigad

förening.
• Funktionsnedsatt deltar i föreningens verksamhet i egen
eller i integrerad grupp
• Funktionsnedsatt är bidragsberättigad oavsett ålder
• Aktiviteter ska vara planerade av föreningen och ledarledda, inget krav finns på gruppens storlek.
• Den enskilde personens kostnader för deltagandet i föreningens aktiviteter ska vara lika som för övriga deltagare.

Hur stort är stödet?

• Stöd för extrakostnader
• Kostnader för extra ledare

Bidraget utgår med högst 125 kr per timme samt eventuellt hjälpmedelsstöd.
• Förening med en tillgänglighetssektion/kommitté med
minst fem protokollförda sammankomster per år samt
budget för verksamheten kan få kommunalt bidrag med
3000 kr per år.
• Förening med ett uppbyggt faddersystem för att underlätta funktionsnedsattas deltagande i verksamheten
kan få kommunalt bidrag med 500 kr för varje funktionsnedsatt som har en fadder.

Hur söker föreningen stödet?
Ansökan görs av föreningsadministratören genom kommunens e-tjänst.

När kan stödet sökas?
Ansökan ska ske senast tre månader efter verksamhetsårets slut, normalt senast 1 april respektive 1 oktober i
samband med att föreningen ansöker om övriga stöd.
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Ledarutbildningsstöd
Kan sökas för utbildning av föreningens ungdomsledare.
Syftet är att stimulera föreningens utbildning av ledare i
och för verksamhet för barn och unga.

Kriterier för stöd
Det finns två typer av utbildningar för vilka stöd kan fås.
Regionalt eller centralt anordnade utbildningar
Stöd ges för kostnader för utbildningar anordnade av
riks- eller regional ungdomsorganisation upp till sammanlagt 1250 kr per dag och deltagare. Kurstiden ska vara
minst 6 timmar per dag exklusive restid och raster.
Bidragsberättigade kostnader är: kursavgift, resekostnad,
kursmateriel och förlorad arbetsförtjänst. Kostnaderna ska
kunna verifieras.

Lokalt anordnad utbildning
Stöd ges för kostnader för utbildningar anordnade av
lokal förening upp till sammanlagt 300 kr per dag och
deltagare. Minst 5 deltagare måste delta. Kurstiden ska
vara minst 6 timmar per dag exklusive restider och raster.
Kostnaderna ska kunna verifieras.
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Tak för ledarutbildningsstödet
Sammanlagt kan maximalt 15 kronor för varje under året
godkänd sammankomst fås i ledarutbildningsstöd, dock
lägst 7500 kr.
Om det totala ansökta beloppet för ledarutbildningsstöd
överskrider av fritidsnämnden budgeterad ram fördelas
stödet proportionellt inom budgeterad ramen.

Hur söker föreningen stödet?
Ansökan görs av föreningens föreningsadministratör genom kommunens e-tjänst i samband med att föreningen
ansöker om övriga stöd.

När kan stödet sökas?
Ansökan måste ske senast tre månader efter verksamhetsårets slut, normalt senast 1 april respektive 1 oktober.
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Projektstöd
Syftet är att bredda och långsiktigt öka barn och ungas
deltagande inom främst frilufts-, idrotts- och motionslivet i
kommunen.

Kriterier för stöd
Stödet kan sökas för projekt som syftar till att utveckla
verksamheter inom ramen för kommunens fritidspolitiska
mål där följande tre punkter är prioriterade:

• ett jämställt samhälle där mångfald tas till vara
• visionen om Växjö som Europas grönaste stad
• annan av fritidsnämnden beslutad prioritering
Detta innebär att kvinnor och män, flickor och pojkar har
likvärdiga förutsättningar till en meningsfull och utvecklande fritid oberoende av bakgrund, livsåskådning och
läggning.
Projekt ska normalt genomföras i samverkan mellan flera
föreningar eller organisationer och syfta framåt med
utvecklingsfokus. Viktiga delar i projektplanen är utvärdering och spridning av vunna erfarenheter.
Projektstöd ges efter beslut i fritidsnämnden. Normalt ges
inte stöd över 50 % av projektkostnaden.

Hur söker föreningen stödet?
Ansökan görs av föreningsadministratören genom kommunens e-tjänst. Samråd bör ske med kommunens föreningsservice innan ansökan skickas in.
Stödet söks genom att en projektplan skrivs.

Obligatoriska punkter är:

• Bakgrund – en kortfattad beskrivning av hur projektet
har tillkommit och vilka som berörs.
• Vision, syfte och projektmål:
- Vision – ett framtida önskvärt tillstånd
- Syfte – beskriver varför projektet ska genomföras
- Projektmål – beskriver vad ni vill ni åstadkomma med
projektet, gärna mätbara effekter

• Omfattning och avgränsningar – förtydligande av målen
och en beskrivning av sådant som inte ingår i projektet
• Åtgärds-, tids- och resursplan – Beskrivning av vad som
ska genomföras, tider som ska hållas, resurser i projektet
t.ex. personer, materiel och lokaler som behövs.
• Projektbudget - kalkyl över projektets kostnader och
eventuella intäkter.
• Projektorganisation – berätta vem som är ansvarig och
vilka som är engagerade som ledare för aktiviteterna. Projektledare, projektgrupp, styrgrupp, ev. övriga intressenter
kan beskrivas här, gärna en organisationsskiss.
• Utvärdering och kvalitet – beskrivning av hur projektet
ska utvärderas och hur erfarenheter ska dokumenteras
och spridas. Kvalitet, risker i projektet och hur information ska spridas kan behöva belysas.
• Aktivitetsplan – en planering av aktiviteter samt när, var
och hur genomförandet ska ske. Aktivitetsplanen är ofta
en bilaga till projektplanen.
Ekonomisk redovisning inklusive kopior på verifikationer görs senast en (1) månad efter insatsen slutförts och
därefter betalas det beviljade stödet ut. Hela eller delar av
stödet kan efter beslut utbetalas i förskott.

När kan stödet sökas?
Projektstöd söks senast den 1 oktober gällande projekt för
kommande år.
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Lokal- och anläggningsstöd
För att kunna få lokal- och anläggningsstöd ska föreningen
vara stödberättigad. Fritidsnämnden kan efter begäran av
föreningen göra en prövning om undantag under en övergångsperiod. Stöd ges inte för kommersiell eller entrébelagd elit- eller seniorverksamhet.

Syftet är att stödja föreningar som äger och/eller har
driftsansvar för anläggning och/eller verksamhetslokaler
samt föreningar som hyr anläggning och/eller verksamhetslokaler.
Stöd till nya tillkommande lokaler prövas av fritidsnämnden.

Godkända kostnader är:

• Lokalhyra
• Arrendekostnad
• Lokal och anläggningsförsäkringar
• Mindre underhållkostnader, reparationer
• Lån och räntekostnader
• Telefon/IT-abonnemang upp till 2000 kr/år
• Städutrustning
Not: Förbrukningsvaror/artiklar är inte godkända
kostnader för stöd ej heller samtalskostnader eller annan
rörlig kostnad för telefoni/IT-abonnemang.

När kan stödet sökas?
Ansökan kan ske två gånger per år, senast 1 april respektive 1 oktober.

Hyresstöd
Kriterier för stöd
Syftet är att stödja föreningar som hyr anläggning och/
eller verksamhetslokaler. Förening kan få stöd med högst
45 % av godkända lokalkostnader för hyrda lokaler.

Hur söker föreningen stödet?
När kommunala lokaler bokas genom kultur- och fritidsförvaltningen för aktiviteter för barn och unga får
stödberättigad förening stöd med 45 % av fastställd taxa
automatiskt. Stödet dras av vid faktureringen.
Ansökan för annat hyresstöd än ovan görs av föreningens
föreningsadministratör genom kommunens e-tjänst. Utdrag från föreningens huvudbok över godkända kostnader
ska bifogas ansökan.

När kan stödet sökas?
Ansökan kan ske två gånger per år, senast 1 april respektive 1 oktober.

Beslut om tak för lokal- och
anläggningsstödet

Syftet är att stödja föreningar som äger eller har driftsansvar för anläggning och/eller verksamhetslokaler. Förening
kan få stöd med högst 55 % av godkända kostnader för
egna lokaler och anläggningar samt ett schablonstöd för
drift av anläggning som utgår enligt tabell, se avsnitt 4.3.

För föreningar med höga lokalkostnader i förhållande till
omfattningen av föreningens barn- och ungdomsverksamhet kan fritidsnämnden besluta om ett tak för lokal- och anläggningsstödet. Beslutet innebär en gräns för
hur stort lokal- och anläggningsstödet tillåts vara oavsett
föreningens kostnader. Beslutet grundas på jämförelsekostnader för motsvarande lokaler, hur stor del av lokalen som används för verksamhet för barn och unga och
omfattningen av densamma.

Hur söker föreningen stödet?

Driftstöd till vissa föreningar

Stöd till egen anläggning
Kriterier för stöd

Ansökan görs av föreningens föreningsadministratör
genom kommunens e-tjänst. Utdrag från föreningens
huvudbok över godkända kostnader ska bifogas i ansökan.
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Driftstöd till vissa föreningar har beslutats vid enskilda
beslut i fritidsnämnd respektive kommunstyrelsen.
Besluten har skett när nämnden har bedömt att det har
funnits särskilda skäl till att ge föreningar stöd utanför det
generella regelverket.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD

Schablonstöd för drift av anläggning
										

3

4

_____________________
3 Utgår endast för föreningens egna matcher.
4 För föreningsägd eller av förening leasad häst som används i ledarledd verksamhet för barn- och unga.
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Investeringsstöd
Syftet med stödet är att stödja främst frilufts-, idrotts- och
motionslivets behov av investeringar i maskiner och utrustning samt ny-, till- och ombyggnad eller större underhåll i
anläggning som av fritidsnämnden bedöms viktig.

Kriterier för stöd
För att kunna få investeringsstöd ska föreningen vara
stödberättigad. Föreningen kan få maximalt 50 % av den
totala kostnaden för aktuell investering. Ansökningar för
åtgärder under ett prisbasbelopp (44.400 kr 2014) hanteras inte inom ramen för investeringsstödet.

Exempel på vad kommunen
kan ge stöd för är:

• Renovering och upprustning av anläggning
• Maskiner och inventarier för drift av anläggning
• Ny-, till- och ombyggnad av anläggning
• Specialutrustning för verksamheten
Not: Förbrukningsartiklar eller normalt underhåll är
inte godkända investeringskostnader
Vid fördelning av investeringsstöd bedöms:

• Leder investeringen till utveckling av verksamhet för

barn och unga
• I hur stor omfattning får barn och ungas fritidsverksamhet nytta av investeringen
• Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
• Flickor och pojkars likvärdiga förutsättningar till en
meningsfull och utvecklande fritid
• Miljö- och energiförbättringar

10

Hur söker föreningen stödet?
Ansökan görs av föreningens föreningsadministratör
genom kommunens e-tjänst. Samråd bör ske med kommunens föreningsservice innan ansökan skickas in.

Ansökan ska innehålla:

• Syfte och mål – varför vill föreningen genomföra investeringen och vad ska åstadkommas.
• Beskrivning av aktuell investering till exempel ritning
eller annan specifikation
• Kostnadsberäkning
• Finansieringsplan

Stöd från andra bidragsgivande organisationer till exempel kopia på ansökan om Allmänna arvsfonden, Riksidrottsförbundet eller Viltvårdsfonden
Eventuella tillstånd från myndigheter

När kan stödet sökas?
Investeringsstöd söks senast den 1 oktober, gällande
investeringar för kommande år.
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Utmärkelser, priser
och stipendier
Särskilda beslut finns om nedanstående utmärkelser, priser
och stipendier. Texten här är avsedd som information för
att ge en mer komplett bild av vilka stöd som finns inom
fritidsnämndens område.

Årets föreningsledare, stipendium till
ideellt arbetande föreningsledare
Stipendiet ”Stipendiet avser att uppmuntra och stimulera
ideellt arbetande föreningsledare till fortsatt föreningsarbete. Stipendium skall i första hand utdelas till föreningsledare som är engagerade i ungdomsarbete. ”
Stipendium kan erhållas av en föreningsledare som är
bosatt i Växjö kommun och verksam inom en hos Växjö
kommun registrerad, lokal förening som huvudsakligen
bedriver idrotts-, kultur- eller annan ungdomsverksamhet.
Stipendiet består av ett belopp på 10 000 kronor. Högst
tre stipendier får utdelas årligen.

Hur söks stipendiet?
Stipendium kan sökas av alla som uppfyller de krav som
ställs i stipendiebestämmelserna. Stipendiat kan också
föreslås av enskild person eller förening. Ansökan om
stipendium eller förslag på stipendiat ska innehålla upplysning om föreningens verksamhet och sökandens/den
föreslagne stipendiatens uppgift i föreningen.

När söks stipendiet?
Senast den 1 mars ska ansökan lämnas till Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen. Beslut om utdelning av stipendium fattas av kultur- och fritidsnämnden
efter samråd med kommunfullmäktiges presidium. Om
inget annat beslutas utdelas stipendium på nationaldagen.

Tommy Svensson-priset
Priset utdelas varje år till en ung man eller kvinna som
uppmuntran och stöd för att vidareutbilda sig i fotboll eller någon annan idrottsgren. Pristagare får inte vara äldre
än 18 år det år priset delas ut.

Hur föreslås pristagare?
Alla idrottsföreningar, som uppfyller kommunens villkor för föreningsstöd, har möjlighet att föreslå lämplig
pristagare. Om du inte är föreningsaktiv kan du kontakta
någon i juryn och lämna förslag på lämplig pristagare.

När kan pristagare föreslås?
Förslag till pristagare ska lämnas senast den 1 augusti till
Växjö kommun, kultur- och fritidsförvaltningen.
Beslut om pristagare fattas av en jury bestående av
Tommy Svensson, stipendiefondens grundare, fritidsnämndens ordförande och vice ordförande samt kulturoch fritidsförvaltningens chef.

Stipendium kan endast delas ut en gång till samma person.
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Allmänna bestämmelser
Ideell förening i Växjö kommun är stödberättigad under
förutsättning att föreningen:

• är ansluten till riksorganisation som får årligt stöd av

Ungdomsstyrelsen, Riksidrottsförbundet, annan riksorganisation eller statligt verk. Fritidsnämnden kan, om det
finns särskilda skäl, göra undantag från kravet att tillhöra
riksorganisation.
• under större delen av året bedriver fritidsverksamhet för
barn och unga (5-20 år) inom
Växjö kommun.
• vilar på demokratiska värderingar och principer samt är
öppen för alla.
• har skriftliga och av årsmöte fastställda stadgar
• har ett aktuellt medlemsregister med
- namn, födelsedatum samt adress på medlemmarna samt
- minst 10 betalande medlemmar i åldern 5-20 år
- har haft minst 12 bidragsberättigade sammankomster
under verksamhetsåret.
- har en beslutad, dokumenterad och gällande värdegrund
för föreningen med en tillhörande aktuell handlingsplan
för arbetet.

Föreningens årliga skyldigheter
Föreningen ska:
• genomföra årsmöte med
- val av styrelse
- fastställande av resultat- och balansräkning samt verksamhetsberättelse
- revisorernas berättelse
- beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
• i samband med ansökan om kommunalt stöd uppdatera
föreningens uppgifter i kommunens föreningsregister.
• senast tre månader efter verksamhetsårets slut, normalt
senast 1 april respektive 1 oktober i samband med att
föreningen ansöker om föreningsstöd, via kommunens
e-tjänst skicka in:
- årsmötesprotokoll
- resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt
verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
- värdegrundsdokument, om den har ändrats, samt aktuell
handlingsplan.
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Ej bidragsberättigad verksamhet

• Verksamhet som får stöd från annan kommunal instans

eller från landstinget
• Studiecirkelverksamhet med stöd från studieförbund.
• Föreningsverksamhet som bedrivs under skoltid
• Stöd ges inte för kommersiell eller entrébelagd elit- eller
seniorverksamhet.
• Verksamhet i ”drop-in-form” där gemensam samling och
avslutning saknas.

Skol- och elevföreningar
Samma villkor gäller för skol- och elevföreningar som
för övriga föreningar för att vara bidragsberättigad. Stöd
utgår med 50 % av stödet till övriga barn- och ungdomsföreningar.

Politiska ungdomsorganisationer
Beslut om utformning överlämnas till kommunfullmäktige för principiellt beslut.

Kommentar
Syftet med kommunens krav på värdegrund är att föreningarna i kommunen ska vara aktiva och har reflekterat och
arbetat igenom vad som är viktigt och värdefullt i verksamheten. Vad vill föreningen stå för och förknippas med?
Värdegrunden ska utgöra en bas för föreningens arbete
med glädje och gemenskap, ledarutveckling, likabehandling, mångfald och jämställdhet, bredd/tävling, rent spel,
etik, mobbing, trygga möten, diskriminering, alkohol, dopning och droger. Handlingsplanen ska uppdateras årligen,
enklast genom att den infogas som en del i föreningens
verksamhetsplan.

REGLER FÖR FÖRENINGSSTÖD

E-tjänst
Ansökan om de olika föreningsstöden sker genom kulturoch fritidsförvaltningens e-tjänst för föreningsstöd via
kommunens hemsida. Föreningen skickar in fullmakt på
utsedd föreningsadministratör. Denne får inloggningsuppgifter till kommunens närvarorapporteringssystem för
aktivitetsstöd samt till kommunens e-tjänst.

Ansökningstider

• Registrering av föreningens aktiviteter ska för tiden 1

januari - 30 juni göras senast 25 augusti och för tiden 1
juli till 31 december senast 25 februari. Registrering ska
ske i kommunens närvarorapporteringssystem för aktivitetsstöd.
• Kommunalt aktivitetsstöd, Stöd för integrering av
personer med funktionsnedsättning, Lokal- och anläggningsstöd samt Ledarutbildningsstöd kan sökas senast 3
månader efter halvt eller efter helt verksamhetsår, normalt
senast 1 april eller 1 oktober.
• Projektstöd samt Investeringsstöd kan sökas senast 1
oktober året före tänkt åtgärd eller aktivitet vilket möjliggör budgetering och fördelning/prioritering av stödet.
• Särskilt aktivitetsstöd samt Startstöd kan sökas under
hela året.

För sent inkommen ansökan
Ansökan som kommit in till kommunen efter ansökningstidens utgång ger reducerade bidrag med
50 %. Inkommer ansökan mer än 6 månader efter verksamhetsårets slut utgår inget stöd.

Rapportering av närvaro
Endast aktiviteter som närvarorapporteras in i kommunens närvarorapporteringssystem godkänns som underlag
för ansökan av lokalt kommunalt aktivitetsstöd. För att
det ska kunna ske måste föreningen:
• Fatta styrelsebeslut om att utse en ansvarig föreningsadministratör
• Lämna in en fullmakt för föreningsadministratören
styrkt av styrelsebeslutet till kultur- och fritidsförvaltningen. Blankett finns på kultur- och fritidsförvaltningens
hemsida.

När fullständiga uppgifter skickats till kultur- och fritidsförvaltningen skapas inloggning för närvarorapportering
samt till kommunens e-tjänst.

Utbetalning av stöd
Beviljat stöd utbetalas till föreningens bank- eller plusgiro. För förening som har skuld till Växjö kommun görs
avdrag för skulden innan utbetalning av stöd sker. Utbetalning av stöd sker normalt månaden efter beslut.

Kontroller och revision
Växjö kommun har rätt att genomföra granskning och
kontroll av föreningens verksamhet för att på ett rimligt sätt kunna bedöma bidragsansökan. Handlingar av
betydelse ska i likhet med bokföringslagens bestämmelser
förvaras i minst sju (7) år. Varje år kan kommunen slumpvis välja ut vissa föreningar för kontroll.
Fritidsnämnden kan besluta att någon annan än kulturoch fritidsförvaltningen ska utföra kontroll och revision.
Om det vid granskning konstateras att bidrag betalats ut
i strid med gällande bestämmelser är föreningen skyldig
att betala tillbaka det belopp som fritidsnämnden beslutar.
Samordning av kontroll och revision kan ske med distrikts- och/eller riksorganisation.

Kommentar
För föreningar som registrerar närvaro (fullständigt) via
Riksidrottsförbundets system, IdrottOnline Klubb, finns det
möjlighet att dela dessa uppgifter med kommunen vilket
innebär att föreningen slipper rapportera i båda systemen.
I samband med bidragsansökan till Riksidrottsförbundet
skapar LOK-stödsansvarig i föreningen en så kallad kommunfil i IdrottOnline Klubb. Den som är utsedd som föreningsadministratör i föreningen hämtar, kontrollerar och
signerar därefter informationen i Växjö kommuns system
för aktivitetsstöd.
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Begrepp och definitioner
Föreningsadministratör och fullmakt
Föreningen måste utse en föreningsadministratör för att
kunna ansöka om stöd. Föreningen skickar in en fullmakt
för föreningsadministratören styrkt av styrelsebeslut.
Administratören får inloggningsuppgifter för närvarorapportering samt till kommunens e-tjänst.

Stödberättigad sammankomst,
(i princip samma definition som
Riksidrottsförbundet)
• En sammankomst ska genomföras i föreningens regi

och ligga i linje med föreningens verksamhet och idé för
barn och ungdom
• En sammankomst ska vara en av föreningen planerad
ledarledd gruppaktivitet.
• Ledare ska vara utsedd av föreningen samt vara lägst 13
år. Ledare kan inte redovisningsmässigt vara ansvarig för
flera grupper samtidigt.
• En sammankomst ska omfatta minst 3 stödberättigade
deltagare utöver ledare.
• Stöd utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst
• En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.

Grupp
Med grupp menas till exempel ett lag, nybörjargrupp
eller juniortrupp. Gruppen kan endast redovisas som en
sammankomst, oavsett om verksamheten bedrivs i mindre
grupper och med flera ledare. Under den angivna tidsramen får omklädning och andra förberedelser inkluderas
men bör utgöra en mindre del av sammankomsten.

Deltagare
• Stödberättigade deltagare är barn och unga i åldern

5-20 år som är medlem i föreningen och som aktivt deltar
i föreningens verksamhet. Åldern räknas från och med det
år deltagaren fyller 5 år och till och med det år deltagaren
fyller 20 år. Medlemmen ska också vara folkbokförd i
Växjö kommun.
• Ledare i åldern 13-20 år som leder verksamhet i föreningens regi är stödberättigad.
• En deltagare får endast räknas en gång per dag och
verksamhet.
• För deltagare och ledare för personer med funktionsnedsättning (till exempel handikappidrott) finns ingen
övre åldersgräns.

Föreningsregistret
Kommunens register på i kommunen verksamma ideella
föreningar. Registret finns på: www.vaxjo.se

Kommentar
Deltagare i föreningens ”prova på” och andra aktiviteter i rekryteringssyfte räknas även som bidragsberättigade under
förutsättning att födelsedata förs på samtliga deltagare
oavsett om deltagaren är medlem eller inte.
Vid tävlingar/matcher redovisas varje lag eller deltagare av
respektive förening.
Vid lägerverksamhet, tävlingar och liknande utgår endast
bidrag för en sammankomst per dag och grupp oavsett
antalet tränings-/tävlingstillfällen. Ett tränings-/tävlingstillfälle kan inte delas upp på flera dagar utan mellanliggande
dygnsvila (till exempel nattcuper och liknande).
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Box 1222
Västra esplanaden 18
352 12 Växjö
Tel. 0470-410 00
Fax. 0470-164 89
www.vaxjo.se
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