Ansökan om grundbidrag
Inlämnas senast 30 november
KULTURNÄMNDEN
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av ansvarig förvaltning/nämnd.

Föreningens namn
C/o adressat

Adress

Postnummer och ort

Bank/plusgiro

Kontaktperson för denna ansökan

Telefon/Mobil

E-post

Vår förening ansöker om kommunalt grundbidrag inför nästa år för följande ändamål

Summa kronor

Antal medlemmar i
föreningen

Kvinnor

– 25 år

26 år –

Totalt

Män

– 25 år

26 år –

Totalt

Totalt

OBS! Endast medlemmar mantalsskrivna i Katrineholms kommun

Söker ni bidrag på annat håll? I så fall, var då och hur mycket?

Underskrift
Ordförande

Datum

Namnförtydligande

Telefon

Nedanstående handlingar bifogas denna ansökan

Verksamhetsberättelse

Balansräkning

Övriga handlingar

Resultaträkning

Revisionsberättelse

Stadgar

Ansökan skickas till Service- och teknikförvaltningen, 641 80 Katrineholm
Service- och teknikförvaltningen
641 80 KATRINEHOLM
www.katrineholm.se

Besöksadress: Västgötagatan 18
Telefon: 0150-572 50
E-post: foreningsservice@katrineholm.se

Org.nummer

212000-0340
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Allmänna villkor
De allmänna villkoren gäller för samtliga bidragsformer och kompletteras av de
specifika regler som gäller för respektive bidrag.
Följande bidrag kan sökas:
• Grundbidrag
• Arrangemangsgaranti
• Projektbidrag
• Snabba stålar
Bidrag kan ej utgå till aktivitet som genomförs inom kommunal verksamhet och i
dess egen regi. Bidrag kan inte heller utgå om annan kommunal verksamhet bidragit
med kontanta medel, däremot kan bidrag utgå om stödet getts i form av exempelvis
material, personal eller lokaler.
Vid de tillfällen då ansökningar berör barn- och ungdomsverksamhet bör de
behandlas med prioritet.
Förutsättningen för att kunna erhålla Grundbidrag, Arrangemangsgaranti och
Projektbidrag att sökande uppfyller nedanstående villkor. Undantag medges då
ansökan gäller Snabba stålar.
Sökande skall
•

vara en ideell förening med stadgar, utsedd ansvarig styrelse och revisor.

•

verka inom nämndens verksamhetsområde

•

ha huvuddelen av sin verksamhet förlagd till Katrineholms kommun

•

vara en demokratisk förening på så sätt att föreningen är demokratiskt
uppbyggd samt att den i sin verksamhet respekterar demokratins idéer som
exempelvis jämställdhet och förbud mot diskriminering. Både syftet med
föreningen och den verksamhet som bedrivs ska vara förenlig med principen
om alla människors lika värde.

Föreningens ekonomiska ställning påverkar nämndens bedömning av behovet av
bidrag. Prövning sker på grundval av de uppgifter som lämnats i ansökan. Oriktiga
uppgifter samt ofullständig ansökan kan medföra att nämnden avslår ansökan om
bidrag.
Bidraget ska alltid användas på det sätt som angivits i ansökan. Föreningen ska
redovisa hur bidraget har använts på det sätt som beskrivs i beslutet om beviljat stöd.
Om redovisningen visar att bidraget ej använts för det ändamål som angetts i ansökan
blir föreningen återbetalningsskyldig och möjligheten att erhålla bidrag i framtida
ansökningar kan komma att påverkas.
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Grundbidrag
Vad kan stödet användas till?
Grundbidraget är ett stöd för den grundläggande föreningsverksamheten till
föreningar som behöver detta. Exempelvis, men inte uteslutande, kan grundbidraget
gå till mötesverksamhet, försäkringar och föreningsadministration.
Grundbidrag ges inte till exempelvis projekt, enskilda insatser eller investeringar,
hyror, inköp av inventarier eller till evenemang som föreningen vill anordna.

Vem kan söka bidraget?
Samtliga föreningar inom kulturförvaltningens verksamhetsområde kan ansöka om
grundbidrag.

Hur görs ansökan?
Ansökan om grundbidrag görs enligt instruktioner på Katrineholms kommuns
webbsida.

Villkor för beviljat stöd
För att vara berättigad till grundbidrag skall föreningen bifoga följande till ansökan:
• antagna stadgar (lämnas en gång och sedan endast vid revidering av stadgan)
• resultat- och balansräkning
• verksamhets- och revisionsberättelse för senaste verksamhetsår
• förteckning över aktuell styrelse och revisorer
• uppgift om postgiro/bankgiro eller motsvarande
Grundbidrag kan beviljas med högst 50 procent av föreningens redovisade kostnad
för dessa ändamål. Grund för denna bedömning är föreningens bokslut från
föregående år. Har bidrag för samma ändamål söks på annat håll skall detta framgå av
ansökan.
Grundbidrag ska sökas före den 31 december innan det år anslaget avser.

