Regler Startbidrag, Kommunalt lokalt aktivitetsstöd (LOK) och Lokalkompensationsbidrag
För att beviljas ett bidrag ska föreningen lämna uppgift om organisationsnummer samt bifoga
registreringsbevis hos riksorganisation eller förbund.
Stöd ges till föreningar med barn- och ungdomsverksamhet som uppfyller kriterierna för att vara en
stödberättigad förening. Stödet omfattar åldersgruppen 7 – 20 år. Den bidragsberättigade
medlemmen ska ha fyllt 7 år men inte fyllt 21 år under det verksamhetsår som ansökan avser.
Stödberättigad förening
•
•
•

Ska ha sitt säte i Lunds kommun
Ska ha antagit stadgar, utsett en styrelse samt en revisor
Ska ha en verksamhet som huvudsakligen gynnar boende i Lund

•

Ska vara ansluten till en riksorganisation om sådan organisation finns, exempelvis
Riksidrottsförbundet för idrottsföreningar

•

Ska ha en medlemsförteckning

Uppgifter som vi behöver för att hantera din ansökan till LOK
•
•
•

Medlemsantal förgående verksamhetsår, under 7 år, 7-20 år, 7-20 år boende i Lunds
kommun, 21-25 år och över 25 år.
Deltagartillfällen1 januari-30 juni förgående verksamhetsår, uppdelade på pojkar och flickor i
åldrarna 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år.
Deltagartillfällen1 juli-31 december föregående verksamhetsår, uppdelade på pojkar och
flickor i åldrarna 7-12 år, 13-16 år, 17-20 år.

Uppgifter som vi behöver för att hantera din ansökan till Lokalkompensationsbidrag
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Föreningsuppgifter
Kontaktperson
Lokal som föreningen söker bidrag för
Antal sammankomster i lokalen med deltagare och ledare 7-20 år 2018.
Lokalkostnader och lokalintäkter
Eget arbete (se bidragsberättigade arbetsuppgifter)
Andel verksamhetsyta (andel sidoutrymmen dras av)
Andel egen verksamhet (andel uthyrd tid dras av)
Andel verksamhet för åldrarna 7-20 år (andel verksamhet för andra åldersgrupper dras av)

Regler

•
•
•
•
•
•
•
•

Den verksamhet föreningen söker bidraget för ska bedrivas i lokalen
Merparten av föreningens verksamhet ska bedrivas i lokalen
Föreningens egen användning av lokalen får inte understiga 25 % av det totala nyttjandet
Bidrag utgår endast till säsongsförhyrningar, ej för enstaka förhyrningar eller extra träning
Föreningar som inte tidigare erhållit bidraget måste kontakta kommunen för bedömning
innan ansökan
Bidrag ges för lokaler inom Lunds kommun, undantag kan ske efter särskild prövning
Föreningar ska kunna styrka sina kostnader och intäkter
Bidrag utgår med maximalt 95 % av föreningens beräknade nettolokalkostnad för
åldersgruppen 7-20 år.

Dessutom behöver du bifoga årsmöteshandlingar för den bidragsgrundande tiden. Om årsmötet äger
rum efter ansökningstiden, går det bra att komplettera senast två veckor efter årsmötet. Detta gäller
både föreningar med kalender- och brutet räkenskapsår. I årsmöteshandlingarna ingår:
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse
Ekonomisk berättelse
Revisionsberättelse
Årsmötesprotokoll

Sammankomst, gruppaktivitet, träning, möte
•
•
•
•
•
•
•

Med godkänd sammankomst menas en gruppaktivitet som har minst tre deltagare i åldern 720 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
Gruppaktiviteten ska pågå i minst 60 minuter och ska innehålla en gemensam samling och
avslutning.
Ledaren ska ha fyllt 13 år.
Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
Närvaro ska registreras vid varje sammankomst. Ledaren ska vara närvarande under hela
sammankomsten.
Gruppaktiviteten ska vara planerad i förväg och deltagaren ska vara medveten om att den
deltar i en bidragsberättigad aktivitet.
Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per dag.

Deltagartillfälle
Ett deltagartillfälle är när en medlem mellan 7-20 år kommer på en sammankomst. Om tio
medlemmar kommer på tio sammankomster så resulterar det i 100 deltagartillfällen.

