Medlemsbidrag –
barn och unga
Medlemsbidraget är ett grundbidrag till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att vara en bidragsberättigad
förening. Stödet omfattar åldersgruppen 7-20 år och betalas ut per
bidragsberättigad medlem.
Syftet med bidraget är att skapa grundförutsättningar för föreningslivets
samhällsnyttiga arbete samt att stötta det ideella arbete som utförs i föreningarna.
Föreningar får den ersättningsnivå för bidragsberättigade medlemmar som
årligen fastställs av kultur- och fritidsnämnden.

Vem kan söka medlemsbidrag?
Bidragsberättigad förening:





uppfyller kraven i Allmänna bestämmelser för att söka kultur- och
fritidsnämndens föreningsbidrag
har minst 10 bidragsberättigade medlemmar (se nedan)
har bedrivit aktiv verksamhet i minst sex månader
har arrangerat minst 20 gruppaktiviteter under föregående
verksamhetsår. Gruppaktiviteterna ska vara närvaroförda och
ledarledda

Bidragsberättigad medlem:



är i åldern 7-20 år
har varit aktiv i föreningen i minst åtta veckor. En medlem räknas som
aktiv om personen har närvarat vid minst åtta godkända
gruppaktiviteter under föregående verksamhetsår.

Godkänd gruppaktivitet:




är planerad, dokumenterad och ledarledd
har minst tre deltagare i åldern 7-20 år
pågår i minst 45 minuter

Bidrag kan beviljas till:
Föreningsverksamhet med ett tydligt syfte, vilket uttryckligen återspeglas i
gruppaktiviteterna,
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till exempel:




idrottsföreningar av olika slag
kulturföreningar där kulturella uttrycksformer som drama, dans, musik och
skapande i bild, text och form står i fokus
intresseföreningar

Bidrag kan inte beviljas till:






läxhjälp
undervisning som utgår från skolans läroplan
föreläsningar
sammankomster vid fester, högtider eller liknande
aktiviteter som vi bedömer saknar anknytning till föreningens syfte

Ansökan
Ansökan skickas in senast den 1 mars. Ansökan avser föregående verksamhetsår.
Första gången er förening söker medlemsbidrag hos kultur- och fritidsnämnden
ska ni även skicka med stadgar, kopior av närvarokort och
årsmöteshandlingar.

Uppföljning och redovisning
Kultur- och fritidskontoret genomför kontroller av upprättade stadgar,
årsmöteshandlingar, redovisade bidragsberättigade medlemmar och verksamhet.

Detta är ett utdrag ur ”Regler för Norrköpings kommuns bidrag till föreningar
och andra aktörer” (KFN 2017/0279). För information om kommunens övriga
föreningsbidrag hänvisas till bidragsreglerna.

