Reviderade/justerade 2015-01-13
KULTUR OCH FRITID

Pensionärs- och handikapporganisationer

Bestämmelser för
kommunala bidrag
Pensionärs- och
handikapporganisationer
Fastställda av kommunfullmäktige 2012-09-26 § 74

Reviderade/justerade 2015-01-13
KULTUR OCH FRITID

Pensionärs- och handikapporganisationer

Syftet med bidrag
Syftet med bidrag till ideella föreningar är att skapa bättre förutsättningar för
föreningarnas samhällsnyttiga arbete och att samhället därvid kan tillgodogöra sig nyttan
av allt det ideella arbete som utförs i föreningarna. Föreningar som är nära knutna till
kommersiell verksamhet omfattas inte av dessa regler.
De stora olikheter som förekommer mellan olika föreningar och verksamheter gör det svårt
att konstruera heltäckande regler. Kultur- och fritidsnämnden kan därför i enskilt fall
besluta att viss förening eller verksamhet är bidragsberättigad, även om någon av reglerna
nedan inte är helt uppfylld.

Allmänna bestämmelser
Förening ska registrera sig hos kultur- och fritidsnämnden som pensionärs- eller
handikapporganisation för att omfattas av dessa regler.
I förening/organisation söks bidrag av huvudföreningen.
Verksamhet till vilken kommunen beviljar bidrag ska vara drog- och dopingfri.
Senast 1 april årligen ska årsmöteshandlingar lämnas till kultur och fritidsnämnden, liksom
ansökan om grund- och anläggningsbidrag. Ansökan som lämnas 1 april baseras på
föregående kalenderår.
Blanketter finns på kommunens hemsida: www.hoor.se – Blanketter
Ansökan undertecknas av behöriga firmatecknare.
Kultur- och fritidsnämnden har rätt att kontrollera alla handlingar av betydelse för
prövning av ansökan. De ska efter anmodan utan dröjsmål ställas till kultur- och
fritidsverksamhetens förfogande.
Bidrag utgår inte för ansökningar som inkommer efter ansökningstidens utgång eller för
ansökningar som behöver kompletteras om dessa lämnas efter sista angiven
kompletteringsdatum.
Anstånd med ansökan kan beviljas av kultur- och fritidskontoret om särskilda skäl
föreligger.
Bidrag avrundas till närmast högre 5-tal kronor och utbetalas via plus- eller
bankgirokonto.
Kommunens eventuella fordran, som är klar och förfallen på föreningen, regleras innan
bidrag utbetalas.
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Bidragsbeloppen kan justeras med hänsyn till den ekonomiska ram som
kommunfullmäktige beslutar.
Bidrag kan beviljas till annat ändamål än nedan angivna efter prövning av kultur- och
fritidsnämnden.
Om verksamheten ej uppfyller villkoren i dessa normer, kan kultur- och fritidsnämnden
besluta att för viss tid ej bevilja bidrag.

Bidragsberättigad förening/organisation













För pensionärsförening gäller att den har säte och stämma i Höörs kommun.
Handikapporganisation erhåller bidrag för medlemmar bosatta i Höörs kommun,
oavsett var föreningen har sitt säte och stämma.
Har skriftligen antagna stadgar, vilka tillställts kultur- och fritidsnämnden.
Stadgeändringar ska omgående lämnas till kultur- och fritidsnämnden.
Är ideell och öppen för alla.
Har demokratiskt vald styrelse som svarar för verksamheten, samt har valda revisorer.
Har årsmöte där verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse föredras och godkänns
och verksamhetsplan för nästkommande år fastställs. Verksamhetsberättelsen ska
innehålla uppgift om antal bidragsberättigade medlemmar den 31 december samt
medlemsavgiftens storlek.
För medlemsmatrikel med uppgift om namn, adress, telefon, födelsedatum och uppgift
om medlemsavgiftens erläggande.
Bedriver aktiv fritidsverksamhet minst sex månader per år.
Är ansluten till av kultur- och fritidsnämnden erkänd riksorganisation.
Följer de anvisningar kultur- och fritidsnämnden utfärdar.
Innehar plus- bankgiro- eller bankkonto.

Bidragsberättigad medlem/deltagare




Har erlagt fastställd medlemsavgift.
Deltar regelbundet i föreningens/organisationens ordinarie verksamhet.
Är bosatt i Höörs kommun.

Den som erhåller medlemskap enbart som bingomedlem, dansmedlem, terminsmedlem,
supportermedlem, passiv medlem eller medlem vid vinstsyftande arrangemang är inte
bidragsberättigad medlem.

Ej bidragsberättigad förening/organisation



Är den som erhåller bidrag från annan kommunal nämnd eller styrelse.
Den som huvudsakligen bedriver studieverksamhet.
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Grundbidrag
Bidraget utgår till pensionärs- och handikapporganisation med maximalt 50 kr per
bidragsberättigad medlem och år.

Anläggningsbidrag
Bidraget är avsett att stödja organisation som för sin verksamhet driver egen anläggning
eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen. Bidrag utgår endast om
kommunen inte kan anvisa kommunal anläggning.
Bidrag utgår till föreningar med mer än 50 % bidragsberättigade medlemmar, med
maximalt 50 procent av godkända kostnader. För övriga organisationer utgår bidrag med
samma procentsats som antalet bidragsberättigade medlemmar i föreningen.
Bidrag utgår i enlighet med särskilt utformade avtal som kultur- och fritidsnämnden i varje
enskilt fall beslutar om eller enligt följande riktlinjer:





För hyra, uppvärmning, el, va, ränta på godkända lån, sophämtning, sotning,
försäkring, miljöavgifter och arrende med avdrag för eventuella hyresintäkter.
Till organisationens ordinarie verksamhet, inklusive ordinarie tävlingsverksamhet.
Bidrag utgår inte till kommersiella arrangemang eller tillställning av engångskaraktär,
inte heller vid tillfällig förhyrning för läger eller dylikt.
Anmälan om ny förhyrning eller hyresförändring ska, tillsammans med beräknad
kostnad, inlämnas för ev. godkännande av kultur- och fritidsnämnden senast 1
september året innan bidrag kan sökas.

Förhyrning och kostnadsökningar som godkänts av kultur- och fritidsnämnden utbetalas
enligt nedan:



Underlag för föregående år inlämnat senast 1 april. Bidrag utbetalas efter granskning
och genomgång av samtliga ansökningar.
Kostnaden ska styrkas med kvitto på erlagda kostnader och vid första ansökan kopia
på hyreskontrakt.
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