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GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR SOM SÖKER BIDRAG
Bidragen syftar till att stödja barn- och ungdomsverksamhet bedriven av ideella föreningar samt
verksamhet bedriven av föreningar för personer med funktionsnedsättning, hembygdsföreningar,
bygdegårdsföreningar och andra kulturföreningar.
Föreningen ska ha styrelse och stadgar samt ha sin verksamhet i Enköpings kommun. Föreningen
ska vara aktiv, och aktivitet ska kunna styrkas med årsmötesprotokoll eller närvarokort.
Upplevelseförvaltningen för register över föreningar i Enköpings kommun. Föreningarna är
ansvariga för att aktuella uppgifter (adresser, uppgifter om styrelse, plus- eller bankgiro med mera)
anmäls till upplevelseförvaltningen på blanketten Anmälan till föreningsregistret som finns på
www.enkoping.se / E-tjänster och blanketter / Ärenden fritid och kultur.
Medlemsbidrag betalas endast ut för de föreningsmedlemmar som är folkbokförda i Enköpings
kommun.
Endast 1 kommunalt bidrag per arrangemang eller aktivitet kan beviljas. Bidrag för samma
aktivitet kan alltså inte beviljas från två eller flera nämnder inom Enköpings kommun.
Bidrag kan inte heller beviljas för aktiviteter som redan fått ekonomiska medel från andra
bidragsgivande organ, såsom studieförbund.
Samtliga bidragsmedel är begränsade. Upplevelseförvaltningen har därför inte möjlighet att dela ut
mer medel än vad som avsatts i förvaltningens budget för det aktuella verksamhetsåret.
Medlem
Medlem ska betala medlemsavgift och vara registrerad i föreningen.
Barn och ungdom
Medlemmar som är mellan 7 och 20 år räknas som barn och ungdom.
Årsmöte
Föreningen ska hålla och dokumentera årsmöten.
Upplevelsenämndens ledamöter eller av upplevelseförvaltningen anställd personal har rätt att
närvara vid föreningens årsmöten.
Närvaro
Vid varje sammankomst ska närvarokort fyllas i. Dessa behöver inte skickas in med ansökan, men
ska sparas i minst 3 år inför en eventuell granskning. Upplevelseförvaltningen genomför stickprov
under året och kan då begära att närvarokorten skickas in.
Räkenskaper och andra handlingar
Förening ska skicka sina räkenskaper och redovisningshandlingar för granskning på begäran av
upplevelseförvaltningen. Detsamma gäller närvarokort.
Rapporteringsunderlagen ska sparas i minst 3 år inför en eventuell granskning.
Drogpolicy
Föreningar med ungdomsverksamhet ska arbeta fram en drogpolicy som bifogas ansökan varje år.
Som ungdom räknas den i åldern 7-20 år. Föreningar som inte har en drogpolicy enligt
upplevelsenämndens krav, får bidraget sänkt med 25 procent.
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Bidrag för ledarutbildning
Ledaren ska vara lägst 13 år för att få gå ledarutbildning
Efter ledarutbildningen ska ledaren arbeta som ledare inom barn- och ungdomsverksamhet.
Bidraget beviljas med 150 kr/dag, för utbildning på lokal-, distrikts- eller riksnivå.
Ledarutbildningen ska omfatta minst 5 timmar/dag. Definition:1 timme = 60 minuter.
Diplom eller intyg (namn, datum, signatur från utbildande ledande) som styrker ledarutbildningen
ska skickas med ansökan.
Undantag
Bidrag betalas inte till
• Elev- och föräldraföreningar inom skolan.
• Skolidrottsföreningar.
• Kurser som anordnas som studiecirkel, kulturarrangemang eller annan verksamhet knuten
till studieförbund.
• Arrangemang eller aktiviteter som erhållit bidrag från annan kommunal nämnd.
• Kostnader för mat och dryck.
Återbetalning
Har föreningen lämnat felaktiga uppgifter som grund för bidraget, blir föreningen
återbetalningsskyldig. Om doping förekommer dras bidraget in.
Skuld till kommunen
Om en förening har skuld till kommunen, till exempel hyresskuld, dras skulden från beviljat
aktivitetsbidrag.

Sena ansökningar
Ansökningar som kommit upplevelseförvaltningen till handa efter sista ansökningsdatum
innevarande år, beviljas inte.
Utbetalning och ansökningstid
Bidrag betalas ut till plus- eller bankgiro. Girot ska vara kopplat till föreningens
organisationsnummer.
Kultur- och hembygdsföreningar skickar samtliga ansökningshandlingar till
upplevelseförvaltningen senast 15 april.
Utbetalning sker under juni månad innevarande år.
Idrotts- bygdegårds- och övriga föreningar skickar samtliga ansökningshandlingar till
upplevelseförvaltningen senast 1 september.
Utbetalning sker under februari månad nästkommande år.
Ansökan
Information om hur du söker, se sista sidan.
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AKTIVITETSBIDRAG FÖR BARN OCH UNGDOM SAMT FÖRENINGAR
FÖR PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING
För övriga regler, se avsnitt GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR SOM SÖKER
BIDRAG på sidan 3.
Bidragsberättigade föreningar
• Förening som är ansluten till riksorganisation.
• För kampsporter gäller att föreningen ska vara ansluten till Svenska Budoförbundet.
• Föreningar med fler verksamhetsgrenar är endast bidragsberättigade i de verksamhetsgrenar
där barn och ungdomar mellan 7 och 20 år ingår.
Det krävs ett aktivt deltagande (styrkt i närvaroapporteringen) i respektive verksamhetsgren
under året för att vara bidragsberättigad.
• Föreningar för personer med funktionsnedsättning har ingen åldersgräns.
Även annan förening kan få bidrag efter att upplevelseförvaltningen godkänt ansökan.

Bidrag ges för
Sammankomst i åldern 7-20 år
Sammankomst i förening för personer med funktionsnedsättning
Ledarutbildning
Medlemsbidrag föreningar för personer med funktionsnedsättning

53 kr/sammankomst
80 kr/sammankomst
150 kr/dag
10 kr/medlem

Sammankomst
En sammankomst ska minst omfatta 1 timme = 60 minuter.
Deltagarantalet ska vara lägst 5 medlemmar i aktuell ålder 7-20 år + minst 1 medverkande ledare.
Gruppledaren eller biträdande gruppledare ska vara närvarande under hela sammankomsten och får
inte vara ledare för flera grupper under samma timme.
Varje sammankomst får endast räknas en gång per dag och förening, även om sammankomsten
varar mer än 1 timme.
Undantag
Bidrag betalas inte ut till entrébelagda tävlingar, arrangemang eller sammankomst anordnad av
lokalt samarbetsorgan, distrikts- eller riksorganisation eller sammankomst för vilken föreningen
har fått annat bidrag.
Ansökan
Information om hur du söker, se sista sidan.
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AKTIVITETSBIDRAG FÖR BYGDEGÅRDSFÖRENINGAR
Bidrag betalas ut till bygdegårdsföreningar som är anslutna till Bygdegårdarnas Riksförbund eller
liknande organisationer.
För övriga regler, se avsnitt GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR SOM SÖKER
BIDRAG på sidan 3.
Bidrag
1. Grundbidrag
Grundbidrag ges med 55 kronor per kvadratmeter uthyrningsbar golvyta.
2. Bidrag till kapitalkostnader
Bidrag till kapitalkostnader (ränta och amortering) kan ges för 50 % av redovisade kostnader för
objekt som startat före 2004-09-14.
3. Bidrag till ungdomsprojekt
Bidrag för ungdomsprojekt kan ges med max 3 500 kronor per förening och år. Projektet ska
omfatta verksamhet för barn och ungdomar i eller i anslutning till bygdegårdens lokaler.
Deltagarantalet ska vara lägst 5 samt minst 1 medverkande ledare. Gruppledaren ska vara
närvarande under hela sammankomsten och får inte vara ledare för flera grupper vid samma
tillfälle. Verksamheten ska vara utan krav på medlemskap i bygdegårdsföreningen och vara
drogfri.
Ansökan ska göras en månad före projektstart. Med ansökan skickas beskrivning av projektet,
tidsplan och ekonomisk kalkyl. Bidraget utbetalas efter projektets avslutande.
Ansökan
Information om hur du söker, se sista sidan.
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AKTIVITETSBIDRAG FÖR HEMBYGDSFÖRENINGAR
För övriga regler, se avsnitt GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR SOM SÖKER
BIDRAG på sidan 3.
Bidrag
Bidraget är 2 000 kronor.
Ansökan
Information om hur du söker, se sista sidan.
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AKTIVITETSBIDRAG FÖR MUSIK- FILM-, KONST- OCH
DANSORGANISATIONER
För övriga regler, se avsnitt GEMENSAMMA REGLER FÖR FÖRENINGAR SOM SÖKER
BIDRAG på sidan 3.

Bidrag ges för
1. Antalet medlemmar
- 15 medlemmar
16 - 30 medlemmar
31 medlemmar

1.000 kronor
2.000 kronor
3.000 kronor

2. Antalet repetitioner
Repetition omfattande minst 1 timme: 100 kronor
Sammankomst
En sammankomst ska minst omfatta 1 timme = 60 minuter. Deltagarantalet ska vara lägst 5 + minst
1 medverkande ledare. Gruppledaren ska vara närvarande under hela sammankomsten och får inte
vara ledare för flera grupper vid samma tillfälle.
Varje sammankomst får endast räknas en gång per dag och förening, även om sammankomsten
varar mer än 1 timme.
Bidrag betalas endast för repetitioner då hela orkestern/kören repeterar; inte för gruppsektions- eller stämrepetitioner.
Ansökan
Information om hur du söker, se sista sidan.
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FÖRLUSTBIDRAG TILL ENSTAKA EVENEMANG
Föreningar kan söka bidrag till olika evenemang. Evenemangen ska vara offentliga och innehålla
ett eller flera av följande inslag: sång, musik, dans, film, utställning, teater eller föreläsning.
Bidraget beviljas till ett maximerat belopp och betalas ut vid redovisat underskott. Bidrag beviljas
inte till ordinarie programverksamhet till vilken föreningen redan fått årsbidrag.
Upplevelseförvaltningen har rätt att fördela de årligt avsatta pengar som reserverats i budget mellan
de föreningar som skickar in ansökan.
Bidragsgrundande kostnader
Bidragsgrundande kostnader är arvoden, traktamenten, reseersättningar, personalomkostnader för
medverkande, utställningshyror, transporter, hyra av teknisk utrustning, lokalkostnader och
annonskostnader.
Redovisning och utbetalning
Redovisning av underskottet görs på ansökningsblanketten under kolumnen ”redovisning” och
lämnas till upplevelseförvaltningen senast 4 veckor efter genomfört evenemang.
Redovisning av kostnaderna och intäkterna ska styrkas med kopior på kvitton, faktorer eller
liknande underlag. Samtliga dokument ska undertecknas av föreningens ordförande eller kassör.
Beviljat bidraget betalas ut snarast efter inlämning av kompletta ansökningshandlingar.
Ansökan
Ansökan ska skickas till upplevelseförvaltningen senast 4 veckor före evenemanget.
I ansökan ska samtliga beräknade kostnader och intäkter redovisas. Ansökan ska vara
undertecknad av föreningens ordförande eller kassör.
Information om hur du söker, se sista sidan.
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HYRES-, DRIFT-, GARANTI- OCH ÅRSBIDRAG
Bidragen lämnas för en period av 1-3 år och måste sökas om vid avtalstidens slut. Det är
föreningens ansvar att söka om bidraget när deras hyres-, drift-, garanti- och årsbidrag löper ut.
Verksamhetsberättelse, verksamhetsplan och ekonomisk redovisning ska skickas in varje år till
upplevelseförvaltningen tillsammans med ansökan.
Om grundförutsättningarna för bidraget ändras inom avtalstiden ska beslutet omprövas.
Ansökan
Information om hur du söker, se sista sidan.
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ÖVRIGA BIDRAG
Bidrag till föreningar med hyrda lokaler
Bidragsberättigade
Föreningar ska i första hand använda kommunala lokaler. Om lokaler lämpliga för verksamheten
inte finns inom kommunens regi, kan hyresbidrag lämnas till externt hyrda lokaler under
nedanstående förutsättningar:
•
•
•
•
•

Lokalen hyrs av annan hyresvärd än kommunen.
Hyresbidragen går till att stödja barn- och ungdomsverksamheter.
Föreningen har verksamhet i lokalen under minst 2 dagar per vecka under hela
verksamhetsåret.
Endast kontorslokal kan inte få hyresbidrag.
Föreningen har minst 15 medlemmar i åldern 7-20 år som aktivt deltar i verksamheten under
hela verksamhetsåret.

Bidragsgrundande kostnader
Godkänns lokalen av upplevelseförvaltningen, betalas bidrag ut med max 50 procent av kallhyran,
men högst 25 000 kronor per år. Med kallhyra avses en hyra för lägenhet, fastighet eller lokal där
driftskostnaden, t ex el, värme eller vatten inte är inräknad.
Använder två föreningar en lokal kan båda få bidrag för sin del av kallhyran efter särskild prövning
hos upplevelseförvaltningen.
Förening som önskar bidrag för hyra måste samråda med upplevelseförvaltningen innan bindande
kontrakt skrivs på.
Ansökan
Ansökningsblanketter finns på kommunens webbplats:
www.enkoping.se / E-tjänster och blanketter / Ärenden fritid och kultur
Du kan även få hjälp med blanketter genom att kontakta upplevelseförvaltningen, Enköpings
kommun på e-post: foreningsbidrag@enkoping.se
Ansökan skickas till: foreningsbidrag@enkoping.se

Bidrag till särskilda arrangemang
Bidrag till 25-, 50-, 75- och 100-årsjubileum, SM, EM, VM och landskamper beslutas av
upplevelseförvaltningen i varje enskilt fall.
Ansökan ska vara upplevelseförvaltningen tillhanda senast 2 månader före arrangemangets
genomförande. Upplevelseförvaltningen har rätt att fördela de årligt avsatta pengar som reserverats
i budget mellan de föreningar som skickar in ansökan.

Vänortssamarbete
Ansökan till ekonomiskt bidrag till vänortssamarbete beslutas av upplevelseförvaltningen i varje
enskilt fall.
Ansökan ska vara upplevelseförvaltningen tillhanda senast 2 månader före arrangemangets
genomförande.
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Kartbidrag
Orienteringsklubbarna får ett årligt bruttobelopp för framtagning av orienteringskartor. Bidraget
utbetalas efter redovisning av faktura.

Lotteritillstånd och registrering
Föreningar som vill ordna lotterier kan söka lotteritillstånd hos upplevelseförvaltningen.
Ett lotteritillstånd gäller vanligtvis i tre år. För vissa lotterier krävs inte tillstånd.
För mer information, e-posta på foreningsbidrag@enkoping.se.
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KONTAKTINFORMATION

Enköpings kommun
Upplevelseförvaltningen
Box 909
745 25 Enköping
Ansökningsblanketter finns på kommunens webbplats:
www.enkoping.se / E-tjänster och blanketter / Ärenden fritid och kultur
Du kan även få hjälp med blanketter genom att kontakta upplevelseförvaltningen, Enköpings
kommun på e-post: foreningsbidrag@enkoping.se
Ansökan skickas till: foreningsbidrag@enkoping.se

Lokalbokning
För bokning, ring 0171-62 51 13, klockan 9-11 och 13-16, måndag-fredag.
Gäller alla idrottsanläggningar, skollokaler, Tingshuset, Joar Blå och Ljunggården.
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