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ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG
MÖNSTERÅS KOMMUN, Kommunkansliet
Box 54, 383 22 MÖNSTERÅS
0499-171 20, 171 22, kommun@monsteras.se

från kommunstyrelsen
Inlämnas senast 31 mars

Datum ______________

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Plusgiro-/bankgironummer

E-postadress

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Kontaktperson

Telefon bostad

Ort
Telefon mobil

Uppgifter om sökt bidrag
Föreningen ansöker om

kronor för kommande år

Bilagor till ansökan
För fullvärdig ansökan ska följande dokument bifogas.
Årsmötesprotokoll

Medlemsuppgifter

Verksamhetsberättelse

Verksamhetsplan

Balans- och resultaträkning

Kopia på eventuellt hyreskontrakt

Revisionsberättelse

Beskrivning av vad bidraget ska användas till

Underskrift
Riktigheten i inlämnade uppgifter intygas
Underskrift, behörig firmatecknare

Ort och datum
Namnförtydligande
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Information om föreningsbidrag från Mönsterås kommun
Mönsterås kommun betalar årligen ut bidrag till föreningar som har sitt säte i Mönsterås kommun, bedriver verksamhet inom
kommunen, och som uppfyller bestämmelserna för respektive bidragskategori.


Föreningsnämnden delar ut bidrag till barn- och ungdomsverksamhet, idrottsföreningar, lokalt aktivitetsstöd, m.m.



Studieförbund och kulturföreningar ansöker om bidrag hos kulturnämnden.



Övriga föreningar och organisationer kan ansöka om bidrag hos kommunstyrelsen

Kommunstyrelsens bidragsutdelning
Kommunstyrelsen delar ut bidrag till pensionärsföreningar, handikapporganisationer m.fl. för att de ska ha möjlighet att bedriva
verksamhet, IOGT-NTO och Folkets Hus för att de ska kunna driva allmänna samlingslokaler i kommunen, samt till byvårdsoch samhällsföreningar för att de dels ska kunna bedriva verksamhet, dels kunna driva samlingslokaler framför allt på
landsbygden. Kommunstyrelsen delar också ut ett bidrag till Föreningen för Bluesfestival som anordnar en festival varje vår.
Ansökan från förening som inte faller under någon av dessa kategorier är också välkommen.
En förening kan inte erhålla bidrag från flera kommunala instanser samma år.

Ansökningsregler
Ansökningar om föreningsbidrag från kommunstyrelsen görs senast den 31 mars varje år. Till ansökan ska bifogas:
årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, balans- och resultaträkning, revisionsberättelse, stadgar, verksamhetsplan samt
kopia av eventuellt hyreskontrakt. Ansökningsblankett tillhandahålls på kommunkansliet, och skrivs under av behörig
firmatecknare. För sent inkommen eller ofullständig ansökan behandlas inte.
Ekonomiskt bidrag kan lämnas till förening som bedriver en ideell verksamhet, präglas av demokratiska värderingar och är
öppen för alla, har stadgar som godkänts av föreningens årsmöte, har valt styrelse, varit verksam under minst sex månader,
bedriver kontinuerlig verksamhet, samt årligen tar ut medlemsavgift. Kommunstyrelsen vill stimulera aktivitet och engagemang,
samt öppen och utåtriktad verksamhet.
Föreningsbidraget täcker endast en del av de kostnader bidraget söks för. Föreningsmedlemmarna måste därför själva genom
medlemsavgifter och egna arbetsinsatser stödja föreningens verksamhet. Bidragens storlek är beroende av det belopp
kommunfullmäktige årligen anvisar kommunstyrelsen. Ingen förening garanteras automatiskt bidrag.
Förening som får bidrag är skyldig att ge kommunstyrelsen insyn i verksamheten. Vid stora bidrag krävs kommunal revisor.
Oriktiga uppgifter i bidragsansökan eller felaktig användning av bidragsmedel påverkar kommande års bidrag samt medför
återbetalningsskyldighet. Vid ansökan inför kommande års verksamhet uppmanas föreningen berätta hur föregående års bidrag
använts.
Mönsterås kommuns ambition är att ha ett rikt föreningsliv. Det innebär bl.a. att nya föreningar kan i början behöva extra stöd för
att kunna komma igång med verksamheten. En etablerad förening med stabil ekonomi kan då det året få stå tillbaka och få ett
mindre bidrag eller inget alls. På samma sätt kan en eller flera föreningar ett år driva ett angeläget projekt och erhålla ett större
bidrag, vilket innebär att andra föreningar får stå tillbaka.

