Kultur och fritidsförvaltningen

Välkommen med ansökan om föreningsbidrag!
Det är verksamhetsåret 2017 eller motsvarande som ligger till grund för er ansökan. Utbetalning av bidragen sker under oktober/november. De föreningar som inte
lämnar in blanketter i tid utan att kontakta kultur och fritidsförvaltningen, får vänta på bidraget eller i värsta fall uteblir bidraget helt.

Till ansökan föreningsbidrag ska följande information bifogas
1. Allmänna uppgifter om föreningen
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk redovisning
4. Revisionsberättelse

Följande bidrag kan sökas i samband med att föreningsinformationen uppdateras
Grundbidrag
Grundbidraget beräknas på antalet ungdomsmedlemmar vid årsskiftet 2017/2018. Grundbidraget utgår med 20 kr per medlem i åldern 7 - 19 år dock med lägst 500
kr. För åldrar över 19 år utgår inget bidrag.
För religiösa organisationer gäller medlemsantalet barn/ungdomar som är inskrivna i ungdomsverksamheten, till exempel scout, tonår, UV, söndagsskola och så vidare.
För funktionsrättsföreningar gäller ingen åldersgräns. Alla medlemmar oavsett ålder är bidragsberättigade.

Lokalbidrag
Bidraget grundar sig på de kostnader er förening haft för hyra av icke kommunala lokaler under hela året 2017.

Kom ihåg att specificera de olika lokalerna ni hyrt. Utgifterna ska vara styrkta på lämpligt sätt, till exempel av fakturakopia. Lokalbidraget beviljas bara till lokaler hyrda
inom kommunen. Det går alltså inte att få bidrag för hyra av kommunala lokaler eftersom lokalhyran redan är subventionerad. Föreningar, som har sin huvudsakliga
verksamhet förlagd till kommunala lokaler, har inte möjlighet att få bidrag till hyreskostnaden i andra lokaler.
Bidragsdelen är högst 80% av kostnaden och maxbeloppet 10 000 kronor. För pensionärsföreningar är den övre gränsen 5 000 kronor.

Bidrag till föreningsägda lokaler och anläggningar
Bidraget grundas på antalet aktiviteter som föreningen haft under föregående år. Har föreningen haft under 40 aktiviteter blir det minimum belopp, över 40 aktiviteter
blir det högre belopp. Barn- och ungdomsverksamheter premieras. Föreningar som äger och förvaltar mer än en anläggning erhåller bidrag enligt gällande
bidragsbelopp till sin huvudanläggning. Till övriga anläggningar eller motsvarande utgår högst hälften av bidragsbeloppet.

Information om bidragens summa för anläggningsbidrag på vaggeryd.se
Övriga bidrag
Som extra bilaga går det att skicka in en särskilt bidrag ansökan.

Information om särskilt bidrag på vaggeryd.se

Välkomna med er ansökan!

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera,
administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med
publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att
få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om
registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och
fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift
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Allmänna uppgifter om föreningen
Allmänna uppgifter om föreningen. För att alla uppgifter ska vara aktuella behöver informationen uppdateras årligen och skickas med ansökan. Informationen
uppdateras bl.a. på vaggeryd.se och Föreningsguiden som kommer ut varje år till alla hushåll i Vaggeryds kommun.
Föreningens namn

Adress till mottagare av föreningens post

Postnummer

Ort

Föreningens officiella e-post (Kvitto på ansökan kommer att skickas till e-postadress)

Föreningens webbadress

Bankgiro nummer

Plusgiro nummer

Bankens namn

Bankkonto

Riksorganisation

Föreningens styrelse och kontaktperson gentemot kultur- och fritidsförvaltningen och allmänheten
Styrelsens kontaktuppgifter ska innefatta ordförandes, kassörens och sekreterarens namn, telefonnummer och även gärna e-post. Välj även ansvarsområde
(flervalsalternativ) gällande kontakt för ansvarig för föreningsbidrag, kommunalt aktivitetetsstöd och kontaktperson till allmänheten.
1. Ordförande

Ansvarsområde
Ansvarig för föreningsbidrag
Ansvarig för kommunalt aktivitetsstöd
Föreningens kontaktperson gentemot allmänheten

Mobilnummer

E-post

2. Kassör

Ansvarsområde
Ansvarig för föreningsbidrag
Ansvarig för kommunalt aktivitetsstöd
Föreningens kontaktperson gentemot allmänheten

Mobilnummer

E-post

3. Sekreterare

Ansvarsområde
Ansvarig för föreningsbidrag
Ansvarig för kommunalt aktivitetsstöd
Föreningens kontaktperson gentemot allmänheten

Mobilnummer

E-post

Sektioner/avdelningar inom föreningen
Ange de sektioner eller avdelningar som finns inom föreningen

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i
Egen anläggning

Förhyrd lokal

Kommunal anläggning

Bidrag föreningen ansöker är
Markera de bidrag som föreningen söker. Ansökningsformuläret kommer automatiskt att lägga till aktuella ansökningsformulär.
Grundbidrag

Lokalbidrag

Bidrag föreningsägd anläggning

Övriga bidrag
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Ansökan om grundbidrag
Grundbidraget beräknas på antalet ungdomsmedlemmar vid årsskiftet 2017/2018. Grundbidraget utgår med 20 kr per medlem i åldern 7 - 19 år dock med lägst 500
kr. För åldrar över 19 år utgår inget bidrag. För religiösa organisationer gäller medlemsantalet barn/ungdomar som är inskrivna i ungdomsverksamheten, till exempel
scout, tonår, UV, söndagsskola och så vidare. För funktionsrättsföreningar gäller ingen åldersgräns. Alla medlemmar oavsett ålder är bidragberättigade. Tänk på! Fylla i
antalet medlemmar fördelat på pojkar respektive flickor.

Medlemsantal fördelat på ålder och kön senaste verksamhetsåret.
Flickor

Pojkar

Totalt

Medlemsavgift

0 - 6 år

7 - 19 år

20 år och äldre

Total antal

Övrig information (frivillig uppgift)
Har föreningen medlemmar med någon form av funktionsnedsättning? Hur många och i så fall vilken form av funktionsnedsättning handlar det om?

Program/policy mot droger och mobbning
Flertalet av föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet har tagit fram ett program mot droger och mobbning, vilket vi uppskattar. Vi har nu önskemål om
att få ta del av hur arbetet har bedrivits under året. Ni redovisar detta antingen via formuläret, verksamhetsberättelsen eller annat lämpligt dokument som går att
bifogas i steg 5 i ansökan.
Föreningen har program/policy mot droger och mobbning

Nej

Eventuella kommentarer kring program/policy mot droger och mobbning.

Antal protokollförda styrelsemöten senaste året

Årsmöte månad
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Ansökan om lokalbidrag
Bidraget grundar sig på de kostnader er förening haft för hyra av icke kommunala lokaler under hela året 2017. Kom ihåg att specificera de olika lokalerna ni hyrt.
Utgifterna ska vara styrkta på lämpligt sätt, till exempel av fakturakopia. Lokalbidraget beviljas bara till lokaler hyrda inom kommunen. Det går alltså inte att få bidrag
för hyra av kommunala lokaler eftersom lokalhyran redan är subventionerad. Föreningar, som har sin huvudsakliga verksamhet förlagd till kommunala lokaler, har inte
möjlighet att få bidrag till hyreskostnaden i andra lokaler. Bidragsdelen är högst 80 % av kostnaden och maxbeloppet 10 000 kronor. För pensionärsföreningar är den
övre gränsen 5 000 kronor.

Följande lokaler har hyrts av föreningen under föregående år
Lokalens namn och adress
Lokal A

Hyreskostnad i kr

Lokal B

Hyreskostnad i kr

Lokal C

Hyreskostnad i kr

Lokal D

Hyreskostnad i kr

Lokal E

Hyreskostnad i kr

Summa hyresårskostnad
Glöm inte att bifoga kopia på hyreskostnader som styrker kostnaderna. Ex. vis kopia på fakturor. Bifoga bilaga görs i steg 5 - "Bilagor till
föreningsbidragsansökan" i ansökan.
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Ansökan om bidrag till föreningsägda anläggningar och lokaler
Bidraget riktar sig till de föreningar som äger sina verksamhetslokaler. Det är betydelsefullt att så detaljerat som möjligt ange vilken slags anläggning ansökan avser.
Det kan gälla ytan för exempelvis samlingssal, dusch- och omklädningsrum, klubblokal och så vidare. Uppgifterna gäller anläggningens eller lokalernas utformning år
2016/2017. Vidare skall lokalerna ha använts regelbundet under året. Lokaler som stått tomma eller där verksamheten varit sparsam, är inte bidragsberättigande. Glöm
inte komplettera med ”Redovisning av kostnader och intäkter för föreningsägda lokaler och anläggningar” till ansökan. Detta för att vi skall få en uppfattning om i vilken
grad anläggningsbidraget täcker kostnaderna för driften av er anläggning. Föreningar som äger och förvaltar mer än en anläggning erhåller bidrag enligt gällande
bidragsbelopp till sin huvudanläggning. Till övriga anläggningar eller motsvarande utgår högst hälften av bidragsbeloppet. För att få maximalt bidrag fordras att
föreningen genomfört minst 40 aktiviteter representerade via det kommunala aktivitetsbidraget. Om inte blir anläggningsbidraget lägre.
A
1. Fotbollsplan gräs minimum 100x60 m. Använd för träning och seriespel.

Antal

2. Fotbollsplan gräs minimum 100x60 m. Använd för träning och juniorserier.

Antal

3. Fotbollsplan gräs minimum 70x50 m. Använd för träning och 7 mannafotboll.

Antal

4. Fotbollsplan grus minimum 100x60 m. Använd för träning.

Antal

B
1. Tennisbanor med grus.

Antal

2. Tennisbanor med asfalt.

Antal

C
1. Omklädningsbyggnad med dusch och värme, använd året runt.

Kvadratmeter

2. Omklädningsbyggnad, delvis använd under året (t.ex. sommartid).

Kvadratmeter

3. Klubbrum eller verksamhetslokal som används året runt.

Kvadratmeter

4. Klubbrum eller lokal, delvis använd under året.

Kvadratmeter

D
1. Lokaler för ungdomsverksamhet i kyrkor.

Kvadratmeter

2. Ridhus, endast maneger.

Kvadratmeter

E
1. Elljusspår.

Meter

2. Övriga spår. Ersättning efter särskild prövning. (princip, ersättning bör utgå efter

Beskriv typ av spår och meter

materialkostnad.)
F
1. Isbana - Bandy minimum 100x60 m

Antal

2. Isbana - Ishockey, minimum 30x60 m med rink

Antal

G
1. Skeetbana

Antal

2. Trappbana

Antal

3. Älgbana

Antal

4. Viltmålbana

Antal
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5. Harbana

Antal

6. Pistolbana, grundbidrag

Antal

7. Pistolbana, ställ

Antal

H
1. Gäversskjutbana, grundbidrag

Antal

2. Gevärsskjutställ

Antal

I
Övriga t.ex. såsom naturisbanor, golfbanor, spelplaner och friidrottsanläggningar. Bidrag ges genom särskild prövning.

Övrig information om den föreningsägda anläggningen

Redovisning av kostnader och intäkter för drift av föreningsägd anläggning
Kompletering till ansökan om bidrag till föreningsägd anläggning.

Kostnadsredovisning avseende föregående kalenderår
1. Bränsle- och elkostnader.

Kr

2. Vatten- och sotningsavgifter.

Kr

3. Skatter och försäkringar för anläggningen.

Kr

4. Räntekostnader (inte amorteringar).

Kr

5. Inköpskostnader för maskiner och redskap, nödvändiga för anläggningens skötsel.

Kr

6. Kostnader för snöröjning och väghållning.

Kr

7. Övriga underhållskostnader.

Kr

Summa kostnader

Kr

8. Tillsynskostnader för vaktmästare.

Antal månader á kr

Summa kr för tillsynskostnaden för vaktmästare.

Kr

Intäktsredovisning avseende föregående kalenderår
1. Hyror och arrenden.

Kr

2. Avgifter.

Kr

3. Kommunalt bidrag till drift av anläggningen under föregående år.

Kr

4. Övriga intäkter.

Kr

Summa intäkter

Kr
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Bilagor till föreningsbidragsansökan
Till den årliga föreningsbidragsansökan ska följande handlingar bifogas:
1. Verksamhetsberättelse (Obligatoriskt)
2. Ekonomisk redovisning (Obligatoriskt)
3. Revisionsberättelse (Obligatoriskt)
4. Kopia på fakturor för att styrka ansökan om lokalbidrag. (Obligatoriskt vid ansökan om lokalbidrag)
5. Eventuellt program/policy mot droger och mobbning
6. Eventuellt övriga ansökningar som särskilt bidrag
Den sammanlagda storleken på uppladdade filer får inte vara större än 10 MB.

Datum

Underskrift

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera,
administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med
publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att
få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om
registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och
fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift
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