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  BIDRAGSNORMER 
 
 
 
Normer för  FÖRENINGSBIDRAG 
 
Allmänna bestämmelser 
 
1. Kommunala bidrag till organisationer inom Östhammars kommun, utbetalas av kultur- och 

fritidsnämnden. De avser att ge organisationerna ett visst ekonomiskt stöd till deras aktiviteter. 
Bidragen avser inte att binda organisationerna till speciella verksamhetsformer, utan istället att 
stimulera till så omväxlande verksamhet som möjligt. Ungdomsorganisationer ska i första hand 
stimuleras. 

 
2. Berättigad att söka föreningsbidrag inom Östhammars kommun är verksam och för året 

registrerad ungdomsorganisation med minst 10 bidragsberättigade medlemmar. Pensionärs- och 
handikapporganisation ska ha minst 25 medlemmar. Organisationen ska ha antagit stadgar och 
valt styrelse samt ha verksamhet i kommunen. Verksamheten ska vara av regelbunden karaktär. 
Majoriteten medlemmar ska vara bosatta i kommunen. Bidrag utgår ej till kretsorganisation eller 
sektion i förening. Uppgift ska lämnas om tillhörighet till riksorganisation. 

 
3. Med bidragsberättigad medlem i ungdomsorganisation avses den som före den 1 januari 

ansökningsåret fyllt 7 men ej 26 år och har erlagt skälig medlemsavgift. Skälighet av medlemsavgift 
bedöms av fritidsnämnden. 

 
4. Fritidsnämnden äger rätt att efter prövning bevilja föreningsbidrag till andra ändamål än vad som 

anges i dessa bidragsnormer om bidrag ryms inom tilldelad budget. 
 
5. För ändamålet till vilket utgått eller kommer att utgå bidrag från annat kommunalt organ eller 

kyrklig kommun, utgår ej bidrag från kultur- och fritidsnämnden. 
 
6. Ansökan om bidrag ska vara Östhammars kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 66, 742 

21 Östhammar tillhanda senast den 1 november varje år (gäller ej startbidrag eller lokalt 
aktivitetsstöd). Till de föreningar som är registrerade hos kultur- och fritidsnämnden sänds 
ansökningshandlingar ut ca 1 månad före. 
För sent inkommen ansökan tas ej upp till behandling av kultur- och fritidsnämnden 
 

7. Ansökan ska lämnas av huvudstyrelsen på fastställda blanketter. Till ansökan ska fogas utförlig 
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt vinst- och förlusträkning (översiktlig redovisning 
över utgifter och inkomster på samtliga konton) Uppgifterna ska avse senaste verksamhetsåret 
och var bestyrkta av föreningens revisor. 

 
8. Beviljat bidrag utbetalas endast till den sökande föreningens bank- eller plusgironummer. 
 
9. Den kommunala bidragsgivningen bygger på principen om ett förtroendefullt samarbete mellan 

organisation och kultur- och fritidsnämnd. Kommunens revisorer äger dock rätt att granska 
underlaget för bidragsansökningarna (medlemsmatrikel, räkenskaper mm) samt även hur tilldelat 
bidrag förvaltas. Missbruk av möjligheten till kommunala bidrag kan föranleda indragning av bidrag 
helt eller delvis och att kommunen kan tvingas ompröva sin inställning och skärpa 
kontrollåtgärderna. Stickprovskontroll kommer att ske årligen. 
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