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ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Vem kan få föreningsstöd?
Stöd kan ges till allmännyttiga ideella föreningar, organisationer och stiftelser som
bedriver kultur- eller fritidsverksamhet.
För att erhålla föreningsstöd ska nedanstående förutsättningar vara uppfyllda:
•

Föreningen ska vara demokratiskt uppbyggd.

•

Föreningen ska ha valt styrelse och antagit stadgar som är godkända av
riksorganisationen eller kommunen.

•

Föreningen ska ha minst 10 sammankomster med minst 5 deltagare per
sammankomst.

•

Föreningen ska bedriva sin verksamhet och ha huvuddelen av sina
medlemmar i kommunen.

•

Föreningen ska vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål
och syfte.

•

Föreningen ska ha medlemsregister och uppta medlemsavgifter eller att
medlemmarna på annat sätt finansierar verksamheten.

Föreningar kan inte erhålla föreningsstöd om den tillhör någon av följande kategorier:
Ekonomisk förening
Politiska föreningar
Elevföreningar
Föreningar knuta till svenska försvaret
Intresseorganisationer såsom fackliga organisationer, företagarföreningar,
tomtägarföreningar och liknande.
Organisationer vars huvudsakliga verksamhet är av stödjande karaktär ex.
supporterklubbar och insamlingsorganisationer m.fl.
Religiösa föreningar kan söka stöd för den verksamhet som inte är religiös. Religiös
verksamhet som inte är bidragsberättigad är till exempel mässor, gudstjänster,
ceremonier, och högtidsfirande. Religiös undervisning som till exempel söndagsskola,
konfirmationsundervisning och högläsning ur religiösa skrifter är inte heller
bidragsberättigande.
Föreningskategorier
Alla föreningar som uppfyller de allmänna bestämmelserna är berättigade till
föreningsstöd. Föreningens typ av verksamhet avgör vilken föreningskategori föreningen
tillhör och hur förutsättningarna för stöd bedöms. En förening kan endast tillhöra en
föreningskategori.
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Övrigt
För samtliga bidrag/stöd gäller att kontroller kan utföras genom kultur och fritidsförvaltningen. För detta ändamål ska föreningen spara och tillhandahålla de handlingar
som kan styrka riktigheten i de uppgifter som lämnats som grund för ansökan om bidrag
för de senaste tre åren.
Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna handlingar kan medföra att föreningen
avstängs från stöd. Även återbetalning kan krävas.
Föreningar som får föreningsstöd ska bedriva all barn- och ungdomsverksamhet i drogfri
miljö.
Fritids- och kulturnämnden kan besluta att stänga av en förening från föreningsstöd och
hyresavtal kan sägas upp om medlem i föreningen påvisas ha lämnat positivt dopingprov
och föreningen inte åtgärdar problemet efter påpekande.
Föreningens ledare ska årligen genomgå utbildning i hjärt- lungräddning.
Föreningsstöd betalas inte ut automatiskt utan föreningen ska årligen söka och få
ansökan prövad.
Om en förening som beviljats föreningsstöd gör en större förändring av verksamheten
eller ändrar inriktning ska detta omgående anmälas till fritids- och kulturförvaltningen.
Registrering av förening
För att kunna få föreningsstöd krävs att föreningen är registrerad i Kalix kommuns
föreningsregister.
Registrerade föreningar erbjuds:
•

Möjlighet att boka lokaler till föreningstaxa

•

Möjlighet att söka bidrag från Kalix Kommun

•

Information och inbjudningar till utbildningar, seminarier, dialogmöten med mera
som riktas till föreningar

•

Möjlighet att synas med kontaktuppgifter på kommunens hemsida

Sammankomst
En sammankomst ska:
•

Vara en planerad och ledarledd aktivitet. Ett lag, en nybörjargrupp, en juniortrupp
etcetera räknas som en sammankomst oavsett om aktiviteten genomfördes i
mindre grupper och med flera ledare. Ledaren ska vara närvarande under
sammankomsten.

•

Pågå minst 60 minuter och innehålla gemensam samling och avslutning.

•

Omfatta minst fem (5) fysiskt närvarande deltagare. Ledare i åldern 13-20 år får
räknas som deltagare.

•

Anordnas av föreningen (inte av riksorganisation eller distrikt) och ligga i linje
med föreningens verksamhetsidé.
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RIKTLINJER
Kalix kommun anser det angeläget att föreningsstödet används till:
•

insatser för att uppnå kommunens fritids- och kulturpolitiska mål med yttersta
syfte att stärka folkhälsan.

•

att skapa positiva fritids- och kulturmiljöer där aktiviteter för att motverka
utslagning, missbruk och ensamhet ingår i verksamheten.

•

att flickor och pojkar samt kvinnor och män ges möjlighet att bedriva verksamhet
på lika villkor.

•

att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen.

•

att ge kommuninvånarna möjlighet till deltagande i olika konstformer och/eller
fritidsupplevelser.

•

utbildningssatsningar i föreningarna.

•

att främja barn och ungdomars medverkan i det demokratiska föreningsarbetet.

•

lokaler och anläggningar som nyttjas till bred och omfattande verksamhet.

Toppning*
•

Alla barn och ungdomar har rätt att delta i idrotten på lika villkor.

•

Toppning ska inte förekomma i ungdomsidrott för barn upp till 13 år.

•

Om toppning förekommer och berörd förening inte slutar med detta efter en
uppmaning, förbehåller sig fritids- och kulturnämnden rätten att dra in 50 % av
föreningsbidraget. Om toppning trots detta ändå fortsätter tappar föreningen hela
föreningsbidraget för detta år.

* Med "Toppning" menas en form av selektering som innebär att de bästa vid ett givet
tillfälle får en eller flera av följande fördelar i tävlingssammanhang: en given plats i laget,
mer speltid eller av de aktiva betraktat en attraktivare position i laget/gruppen.
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ANSÖKAN OM FÖRENINGSSTÖD
Ansökan bör ske digitalt och ska innehålla:
•

Föreningsuppgifter.

•

Verksamhetsplan och budget – vad föreningen avser att bedriva för verksamhet
kommande år/säsong.

•

Verksamhetsberättelse för året som gått samt tillhörande ekonomisk rapport
inklusive revisionsberättelse.

•

Värdegrundplan som årligen ska bifogas ansökan om föreningsstöd. Planen skall
beskriva:
-

hur föreningen arbetar med alkohol-, drog- och genusfrågor, etik och moral
samt integration.

-

Tillägg för idrottsföreningar: hur föreningen arbetar med ungdomar under 13
år vad gäller matchning för att toppning inte skall ske. Mål och aktiva åtgärder
skall ingå i planen.

•

Tillägg för idrottsföreningar: Förteckning på antal aktiva deltagare 7 – 20 år
inklusive personnummer (6 första siffrorna).

•

Protokoll från föreningens senaste konstituerande styrelsemöte

•

Föreningens stadgar. Har föreningen tidigare lämnat stadgar behöver dessa bara
skickas in om ändringar har gjorts.
Ansökan skall lämnas in till fritids- och kulturförvaltningen senast den 15
september.
Ofullständig ansökan returneras för komplettering.

Utbetalning av föreningsstöd
•

Ansökan ska vara komplett innan utbetalning av föreningsstödet sker.

•

Fritids- och kulturförvaltningen får använda stödet som kvittning mot andra
fordringar som kommunen har mot föreningen.

•

Föreningsstödet betalas ut senast 31 mars till förening med komplett ansökan.

Sida | 6

STÖD TILL IDROTTSFÖRENINGAR
Idrottsförening
Med idrottsförening menas en förening som är ansluten till Riksidrottsförbundet eller
förening som bedriver idrottsverksamhet i liknande former. Undantag görs för
idrottsföreningar som saknar riksorganisation samt scoutföreningar anslutna till ett
scoutförbund.
Hur mycket stöd kan vi få?
Verksamhetsstöd med 300 kronor/aktiv ungdom mellan 7 – 20 år.
Stöd till föreningsanläggningar
Utöver verksamhetsstödet får förening med egen anläggning 425 kronor/aktiv ungdom,
totalt 725 kronor/aktiv ungdom mellan 7 – 20 år.
Med anläggning avses platsen där föreningen bedriver sin idrott.
Stöd kan endast utgå till:
-

idrottsanläggning som regelbundet används för barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningen ska på anläggningen genomföra minst 20 ungdomssammankomster
per år.

-

föreningar som äger sin idrottsanläggning.

Stödet utgår inte för redan subventionerade lokaler i kommunens anläggningsbestånd.
Villkor
Åldern räknas per kalenderår – från och med det år deltagaren fyller 7 år till och med det
år deltagare fyller 20 år.
För personer med funktionsnedsättning som deltar i en idrottsföreningens verksamhet är
det ingen övre åldersgräns. Med funktionsnedsättning menas diagnostiserad fysisk eller
psykisk funktionsnedsättning.
Aktiv är den 7-20 åring som deltar kontinuerligt (minst 30 %) i föreningens
gemensamma planerade och ledarledda sammankomster.
Den som uppfyller kravet som aktiv kan inte registreras i mer än en grupp i samma
förening. Undantag görs för flersektionsföreningar som bedriver både sommar- och
vinteridrott.
Övrigt
Fritids- och kulturnämndens stöd till idrottsverksamhet utgörs även av subventionerade
hyror i kommunala lokaler och anläggningar.
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UTBILDNINGSBIDRAG
Allmän information
Föreningar kan ansöka om bidrag för utbildning som anordnas inom landet av
distriktsförbund, riksförbund eller specialförbund. Interna utbildningar kan erhålla
utbildningsbidrag under förutsättning att utbildningen sker inom kommunen.
Vad kan vi få bidrag till?
70 % av verifierade nettokostnader för utbildning av ledare och funktionärer. Dock högst
15 000 kronor per år och förening. Med nettokostnad menas summan som återstår sedan
eventuella bidrag från annan instans dragits av.
Föreningen kan söka bidrag på kurskostnaden. Resor, mat, boende med mera är inte
bidragsgrundande. Kursavgifterna ska bestyrkas med kvitton, intyg eller liknade.
Villkor
Bidraget förutsätter att deltagaren fortsätter att vara aktiv i föreningen efter utbildningen
och har fyllt 13 år vid utbildningstillfället.
Ansökan
Ansökan ska göras samtidigt som ansökan om föreningsstöd. Till ansökan bifogas
kursprogram, kurskostnad och deltagarförteckning.
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BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
Allmän information
Förvaltningens budgetutrymme bestämmer bidraget storlek som fördelas enligt centrala
regler antagna av Folkbildningsrådet. Bidrag utbetalas till studieförbund som har sin
verksamhet i Kalix Kommun.
Kriterier för beräkning av bidraget
Grundbidrag
73% av kommunbidraget fördelas som ett grundbidrag. Bidraget ligger fast i två år och
beräknas på ett genomsnitt av respektive studieförbunds procentuella andel av det totala
kommunbidraget föregående två verksamhetsår.
Verksamhetsrelaterat bidrag
14 % av kommunbidraget beräknas på
• Studietimmar i studiecirklar ger 1 studietimme
• Kulturprogram ger 9 studietimmar
• Annan folkbildningsverksamhet ger 0,5 studietimmar
5 % av kommunbidraget beräknas på unika deltagare i studiecirkel
Förstärkningsbidrag
4 % av kommunbidraget riktas till deltagare med funktionsnedsättning. Hälften fördelas
beräknat på deltagare och hälften på studietimmar.
4 % av kommunbidraget riktas till deltagare som har invandrat och har behov av
språkligt stöd i svenska. Hälften fördelas beräknat på deltagare och hälften på
studietimmar.
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STÖD TILL SAMLINGSLOKALER
Allmän information
• Den sökande ska äga sin lokal eller ha ett långsiktigt hyresavtal.
• Lokalen ska vara öppen och tillgänglig för föreningar, organisationer och boende inom
Kalix kommun. Lokalen ska upplåtas opartiskt, i rimlig omfattning och på skäliga villkor.
• Det ska finnas ett varaktigt behov av lokalen på orten samt att behovet inte kan
tillgodoses i närliggande lokaler. Lokalen har, eller förväntas få en allsidig användning.
• Samlingslokalen ska uppfylla gällande lagstiftning vad avser brandskydd och
tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.
Vilka kan söka?
Stödet kan sökas av bygdegårdsförening eller motsvarande som är huvudman och
ansvarar för drift och underhåll.
Hur mycket stöd kan vi få?
Samlingslokal med aktivitet 5 000 kronor
Museum med verksamhet 5 000 kronor
Ungdomsverksamhet med regelbundna planerade träffar och ledare innebär även ett
verksamhetsbidrag enligt stöd till idrottsföreningar.
Större Folkets Hus i byarna – Schablonbidrag enligt nedanstående utgår till Folkets Hus
som har verksamhet i byarna.
Båtskärsnäs Folkets Hus 30 000 kronor
Morjärvs Folkets Hus
25 000 kronor
Nyborgs Folkets Hus
30 000 kronor
Det här ska föreningen göra för att få årligt bidrag
Förening med godkänd samlingslokal ska i samband med ansökan lämna en redovisning
av antalet nyttjandetillfällen. För att berättiga till årligt bidrag krävs 20 nyttjandetillfällen
eller mer under föregående verksamhetsår, varav minst fem ska vara öppna för
allmänheten. För att godkännas som ett nyttjandetillfälle ska minst 3 personer delta.
Styrelsemöten är inte bidragsberättigade.
Bidraget ska stimulera till aktivitet i samlingslokalerna.
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STÖD TILL SKOTERLEDER
Varför finns stödet?
Det kommunala stödet till Kalix Snöskoterråd (skoterklubbarnas lokala sammanslutning i
kommunen) har som syfte att inom var och en av föreningarnas upptagnings/skötselområde underhålla skoterlederna i körbart skick med aktuell ledmarkering eller
motsvarande skyltning samt spårpreparering.
Allmän information
Stödet avser drift (spårpreparering) och underhåll. Bidraget grundar sig på respektive
förenings ansvarsområde - antal mil/skötselområde.
Hur mycket stöd kan föreningen få?
Totalt fördelas 120 000 kronor.

STÖD TILL ISBANOR
Allmän information
Bidraget avser att stödja förening som äger ishockeybana eller bandybana, förutsatt att
denna bedöms viktig för allmänheten och är öppen för allmänheten. Föreningen ska
svara för att isbanorna hålls i gott skick.
Verksamhetsyta
Ishockeybana, sarg, fullstor

Årligt stöd
30 000 kronor

Bandybana, belysning, fullstor
Bandybana, belysning, minst 50 x 30 meter

40 000 kronor
30 000 kronor
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GRUNDBIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR
Vilka kan söka?
Kulturföreningar som bedriver kontinuerlig verksamhet.
Stöd ges till kulturverksamhet som bidrar till att uppfylla fritids- och kulturnämndens mål
samt medverkar till ett rikt och mångsidigt kulturliv i hela kommunen.
Kulturförening
En kulturförening bedriver någon eller flera typer av konstnärlig verksamhet såsom
musik, sång, teater, dans, bildkonst, konsthantverk eller bevarande av kulturarv. Ett av
föreningens syfte är att uttrycka hela eller delar av verksamheten publikt.
Villkor
Föreningen ska ha varit verksam under minst ett år. Den huvudsakliga verksamheten ska
bedrivas inom det kulturella området. Stödet syftar till att säkerställa föreningens
fortlevnad och ge förutsättningar för en god verksamhet.
Hur mycket stöd kan vi få?
Årligt stöd utgår till aktiv kulturförening och kulturarvsförening med 5 000 kronor.
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SAMTALSMODELLEN
Allmänt om samtalsmodellen
Föreningen ska uppfylla de allmänna bestämmelserna.
Samtalsmodellen ska öka dialogen mellan nämnd, förvaltning och förening. Avsikten är
att ta hänsyn till föreningars olika förutsättningar och fritids- och kulturnämndens mål,
vilka ska ligga till grund för kommande års bidrag. Syftet är att skapa större trygghet för
föreningen inför det kommande verksamhetsåret och göra det enklare att arbeta med
verksamhetsutveckling.
En grupp bestående av fritids- och kulturnämndens arbetsutskott, förvaltningschef och
föreningsstrateg träffar utvalda föreningar och för en dialog, utifrån föreningens
årsredovisning och verksamhetsplan, om stödet för det kommande verksamhetsåret.
Stödet till respektive förening fastställs när alla träffar är genomförda.
Träffarna ska ha genomförts senast februari månad.
Föreningar som ingår i samtalsmodellen
Kalix Konstförening, Kalix Riksteaterförening, Kalix För Alla, Stiftelsen Englundsgården,
Stråkanäs 4H, Kalix Golfklubb, Kalix Kennelklubb, och Kalix Brukshundklubb.
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STÖD TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Vilka kan söka?
Föreningar som är anslutna till PRO, SPF, SPRF, Svenska Kommunalpensionärers
Riksförbund eller Sverigefinska pensionärer kan söka stödet. Övriga sökande föreningar
prövas av förvaltningens handläggare.
Hur mycket stöd kan föreningen få?
Varje stödberättigad förening får ett grundbidrag på 2 000 kr plus 25 kronor/medlem
bosatt i Kalix Kommun.
Som medlem räknas den som har betalat den av föreningen fastställda medlemsavgiften
för senast avslutat verksamhetsår. Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär
(exempelvis bingo, stödmedlem och besökare på arrangemang) godtas inte.

STÖD TILL FUNKTIONSHINDERSFÖRENINGAR
Vilka kan söka?
Alla funktionshindersföreningar som är anslutna till Funktionsrätt. Övriga sökande
föreningar prövas av förvaltningens handläggare.
Hur mycket stöd kan föreningen få?
Varje stödberättigad förening får ett grundbidrag på 2 000 kr plus 45 kronor/medlem
bosatt i Kalix Kommun.
Som medlem räknas den som har betalat den av föreningen fastställda medlemsavgiften
för senast avslutat verksamhetsår. Medlemskap av tillfällig eller passiv karaktär
(exempelvis bingo, stödmedlem och besökare på arrangemang) godtas inte.
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STARTBIDRAG
Vilka kan söka?
Startbidraget kan sökas av nybildad organisation/förening som huvudsakligen bedriver
ungdomsverksamhet och som uppfyller de allmänna bestämmelserna.
Hur mycket stöd kan föreningen få?
Bidraget är 2 000 kronor.
Ansökan
Ansökan kan göras löpande under hela året. Föreningens stadgar ska bifogas ansökan.

KOMMUNALT LÖNEBIDRAG
•

Föreningen/samhällsnyttiga organisationen ska uppfylla fritids- och
kulturnämndens allmänna bestämmelser.

•

Arbetsförmedlingen ska bevilja bidrag.

•

Det kommunala lönebidraget beviljas utifrån förvaltningens budgetutrymme. Dock
utgår högst 1 400 kronor/heltidsanställd/månad.

•

Föreningar som har minst 25 aktiva medlemmar 7 – 20 år som bor i Kalix
kommun kan beviljas lönebidrag med max två heltidstjänster.

•

Ansökan inlämnas senast den 15 november.

•

Ansökan som lämnas in efter 15 november behandlas om synnerliga skäl finns.

•

Ansökan om fler än två heltidstjänster behandlas om synnerliga skäl finns.

•

Utbetalning av kommunalt lönebidrag sker efter redovisning löpande under året, i
anslutning till respektive månad i efterskott. Kommunalt lönebidrag ska dock
senast vara rekvirerat enligt följande.
Januari – juni
senast 31 augusti
Juli – december
senast 31 januari året därpå.

•

Vid utbetalning reduceras bidraget proportionellt vid oavlönad frånvaro.
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SÄRSKILT BIDRAG
Allmän information
Särskilt bidrag riktar sig till föreningar som arrangerar fritids- och kulturarrangemang.
Arrangemanget ska vara öppet för alla att delta vid, genomföras i Kalix kommun under
aktuellt kalenderår och marknadsföras på ett rimligt sätt.
Ett arrangemang kan vara mindre eller större, till exempel en - festival - föreläsning debatt.
Särskilt bidrag ges inte till ordinarie verksamhet, cuper, turneringar eller annan
tävlingsverksamhet.
För samtliga arrangemang gäller att det ska framgå att stöd utgår från Fritid- och kultur,
Kalix kommun.
Hur mycket stöd kan föreningen få?
Bidrag kan utgå med högst 50 % av verifierade nettokostnader.
Ansökan
Ansökan om särskilt bidrag kan göras löpande under året på särskilt formulär och ska
innehålla en budget med beräknade kostnader och intäkter. Bidraget ska sökas minst två
veckor före arrangemangets genomförande.
Vad kan föreningen få bidrag till?
Bidrag kan beviljas för exempelvis:
•
•
•
•

Arvode för artister eller konstnär i samband med vernissage
Resekostnader för artister eller konstnär i samband med vernissage
Kostnader för ljud och ljus
Extern lokalhyra för arrangemanget

Bidrag beviljas exempelvis inte till:
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

produktion och utgivning av litteratur, tidningar, tidskrifter CD-skivor och film
produktion och sändning av radio- och TV-program
marknadsföring
stödgalor eller andra arrangemang för välgörande ändamål
gästspel, turnéer och resor utanför Kalix kommun
konstnärsmaterial/förbrukningsmaterial
arrangemang med primärt kommersiella syften
Intern föreningsverksamhet
Kulturverksamhet som utgör del av egen utbildning/forskning
Arrangemang i anslutning till möten, t.ex. årsmöten
Administration.

Hur redovisar jag?
Skriftlig redovisning innehållande utvärdering och ekonomiskt utfall lämnas in senast två
månader efter genomfört arrangemang eller efter överenskommelse med handläggare.
Vid redovisning ska kostnader och intäkter kunna styrkas genom verifikationer.
Bidraget betalas ut efter redovisningen av arrangemanget.
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