
 
Service- och teknikförvaltningen Besöksadress: Västgötagatan 18 Organisationsnummer      212000-0340  
641 80 KATRINEHOLM Telefon: 0150-572 50 Postgiro 3 09 41-9 
www.katrineholm.se E-post: foreningsservice@katrineholm.se                    Bankgiro     392-2630 

 

 

  
ANSÖKAN OM FÖRENINGSREGISTRERING 

SERVICE- OCH TEKNIKNÄMNDEN 
 Datum  

  

Tänk på att då du blir en registrerad förening i Katrineholms kommun kommer dina  
personuppgifter att finnas i vårt system. Vi behandlar dina personuppgifter i enlighet med  
dataskyddsförordningen (GDPR). Du kan läsa mer på www.katrineholm.se/personuppgifter. 
 
Föreningsuppgifter 

Föreningens namn  

Eventuell c/o adressat Telefon Mobil 

Adress Plusgiro och/eller bankgironummer 

Postnummer och ort Organisationsnummer  

E-postadress Hemsida 

Härmed godkänner jag som c/o adressat att mitt namn får publiceras i kommunens föreningsuppgifter på Internet 

Underskrift av c/o adressat: 

 

Kontaktperson Telefon Mobil 

Adress Postnummer och ort 

E-postadress 

Härmed godkänner jag som kontaktperson att mitt namn får publiceras i kommunens föreningsuppgifter på Internet 

Underskrift av kontaktperson: 

 
Styrelsefunktioner 

Ordförande Telefon  Mobil 

Adress E-postadress 

Sekreterare Telefon  Mobil 

Adress E-postadress 

Kassör Telefon  Mobil 

Adress E-postadress 

 
Antal medlemmar  

Pojkar Flickor  Totalt antal medlemmar 

5-20 år Över 20 år 5-20 år Över 20 år  

 
Kortfattad beskrivning av föreningens verksamhet  

(Fotboll, friidrott, dans, teater osv) 

Ansluten till riksorganisation        

Ja              Nej     

Riksorganisationens namn 

 
Att ovanstående uppgifter är riktiga i enlighet med gällande bidragsnormer intygas härmed 
Ordförandens underskrift Datum 

Beslut om registrering (kopia på beslutet skickas till föreningen när beslut är taget) 

 Datum 

 
Till ansökan bifogas stadgar, mötesprotokoll från föreningens bildande samt medlemskap i riksorganisation 
 



   

   
   
   

 

 
 

Föreningsregistrering 

Övergripande anvisningsdokument föreningsstöd  
 
Katrineholms kommun strävar mot att det ska finnas en mångfald av aktiva föreningar som ger 

energi och gemenskap över gränserna och också ett brett och aktivt idrottsutövande med lång och 

stolt tradition.  

Katrineholms kommun vill lyfta fram föreningslivet i hela kommunen. Föreningslivet har en 

betydelsefull roll. Genom att aktivera och engagera flickor och pojkar skapar föreningarna bra 

förutsättningar för ett gott liv. Samarbete mellan kommun och föreningar är ett nyckelord.  

Katrineholms kommun stödjer föreningslivet genom bland annat bidragsgivning. Styrande för 

föreningsbidragen är Vision 2025 och kommunplanen. Vid bidragsgivning ska kommunen 

uppmana föreningarna att arbeta med tillgänglighet, jämställdhet, jämlikhet, folkhälsa samt 

barnkonventionen. Diskriminering i föreningslivet såsom exempelvis på grund av ålder, etnicitet, 

religion/tro, sexuell läggning, utseende, funktionsnedsättning, socioekonomisk status, åsikt eller 

kön får inte förekomma. Verksamheten ska inte främja våld, rasism eller bruk av alkohol och 

droger.  

Målsättningen med stödet till föreningslivet är:  

• Skapa förutsättningar för ett starkt föreningsliv  

• Bidra till möten mellan människor – skapa nya relationer  

• Uppnå en bättre integration  

• Ge grundläggande förutsättningar för en god folkhälsa  

• Stärka samarbete och samverkan med föreningslivet för att främja möjligheten för deltagande  

• Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet och goda levnadsvanor  

• Barn och unga ska ges förutsättningar till en drogfri uppväxt  

• Barn och unga ska ges möjlighet till en meningsfull och rik fritid 

 

Ansvariga nämnder  

Socialnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med värderingar och 

verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild uppmärksamhet riktas 

till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för utsatta grupper.  

Vård- och omsorgsnämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer med 

värderingar och verksamhet enligt socialtjänstens målsättning och inriktning varvid särskild 

uppmärksamhet riktas till föreningar eller organisationer som bedriver verksamhet för personer 

med funktionsnedsättning eller pensionärer. 

Service- och tekniknämndens föreningsbidrag ska stödja föreningar/organisationer, som bedriver 

verksamhet inom idrott eller annan ungdomsverksamhet. Undantagna från detta är 

kulturföreningar, vilka behandlas inom kultur- och turismnämndens bidragssystem. Inom service- 

och tekniknämnden beslutas även om bidrag till samlingslokaler. 

Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag ska stödja det lokala kultur- och föreningslivet för 

att skapa förutsättningar till att kommunen har en bred och varierande kulturverksamhet. Särskilt 

stöd ges till föreningar med utåtriktad verksamhet samt till föreningar som arbetar genusmedvetet 

och för barn och unga.  



   

   
   
   

 

 
 

Föreningsregistrering 

Föreningsregistrering  

För att bli en registrerad förening i Katrineholms kommun krävs att föreningen är öppen för alla, 

demokratiskt uppbyggd och har sitt säte i Katrineholms kommun. Föreningen ska ha styrelse, 

stadgar, organisationsnummer och medlemmar som betalar medlemsavgift. En förening bör ha 

minst 10 medlemmar.  

Föreningen lämnar in ansökan om föreningsregistrering tillsammans med stadgar och protokoll 

från föreningens bildande eller årsmötesprotokoll till kommunens föreningskonsulent på Service- 

och teknikförvaltningen.  

Om föreningen uppfyller ovanstående läggs den in i kommunens föreningsregister och blir synbar 

på kommunens webb www.katrineholm.se. Registrering sker löpande under året.  

Det åligger sedan föreningen att varje år lämna in verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, 

resultat och balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll, helst före 31 mars, till 

Service- och teknikförvaltningen. Föreningen ska även lämna in uppdatering till föreningsregistret 

om förändringar skett. Den förening som inte lämnar in dessa handlingar plockas bort ur registret.  

En registrerad förening har inte per automatik rätt till föreningsbidrag.  

 

Bidragsberättigad förening  

För att söka föreningsbidrag i Katrineholms kommun krävs att föreningen ska vara registrerad i 

kommunen eller bedriva verksamhet i Katrineholm. Undantag från detta gäller vissa bidrag som 

handläggs av kultur- och turismnämnden.  

En arbetsgrupp som består av representanter från kultur- och turismnämnden, service- och 

tekniknämnden och eventuell tjänsteman, samt även en representant från vård- och 

omsorgsnämnden eller socialnämnden då det gäller förening med verksamhet inom deras 

respektive områden, ska fungera som stöd och rådgivande till föreningskonsulentens bedömning 

av om en förening ska anses berättigad att söka bidrag. 

Vid bedömning ska särskild vikt läggas på jämställdhet för att implementera en genusmedveten 

styrning i kommunen. Ett bidrag kan vara som kontant stöd, men även i form av hyressubvention 

eller hyresbefrielse. 

 

Granskning 

Lokalavdelning som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sina räkenskaper och 

redovisningshandlingar till förfogande för granskning av bidragsgivande nämnd. 

 

Övrigt  

Specifika riktlinjer för föreningsstöd finns inom respektive nämnd. 


	Datum: 
	Föreningens namn: 
	Eventuell co adressat: 
	Telefon: 
	Mobil: 
	Adress: 
	Plusgiro ocheller bankgironummer: 
	Postnummer och ort: 
	Organisationsnummer: 
	Epostadress: 
	Hemsida: 
	Kontaktperson: 
	Telefon_2: 
	Mobil_2: 
	Adress_2: 
	Postnummer och ort_2: 
	Epostadress_2: 
	Ordförande: 
	Telefon_3: 
	Mobil_3: 
	Adress_3: 
	Epostadress_3: 
	Sekreterare: 
	Telefon_4: 
	Mobil_4: 
	Adress_4: 
	Epostadress_4: 
	Kassör: 
	Telefon_5: 
	Mobil_5: 
	Adress_5: 
	Epostadress_5: 
	520 år: 
	Över 20 år: 
	520 år_2: 
	Totalt antal medlemmarÖver 20 år: 
	Fotboll friidrott dans teater osv: 
	Ansluten till riksorganisation: Off
	Nej: Off
	Riksorganisationens namn: 
	Datum_2: 
	Datum_3: 
	Text1: 
	Kryssruta2: Off
	Kryssruta3: Off


