Normer för bidrag till
pensionärsföreningar

Karlshamns kommun
Fritidsenheten

1

2

1. Allmänna bestämmelser
Pensionärsföreningar som uppfyller följande villkor kan erhålla kommunalt
bidrag till sin verksamhet.
1:1 Rätt till bidrag
Föreningen skall:
• ha sitt säte i Karlshamns kommun och vara ansluten till en riksorganisation
• vara godkänd av Fritidsnämnden
• ha eget bank- eller postgiro
1:2 Medlemsdefinition
Medlem ska ha uppfyllt föreningens medlemskrav och vara matrikelförd i
föreningen med namn, adress och personuppgifter.
Medlem ska ha erlagt en personlig medlemsavgift som per år måste vara
minst 0,1 % av för verksamhetsåret gällande basbelopp.
1:3 Kontroll
Fritidsnämnden äger rätt att verkställa granskning av handlingar som är av
betydelse för prövning av bidragsansökan. Bidrag som erhållits på oriktiga
uppgifter medför återbetalningsskyldighet.
1:4 Ansökan om bidrag
Ansökan om bidrag görs på avsedda blanketter som ska vara undertecknade av ordförande och kassör. Med ansökan ska bifogas föregående års
verksamhets- revisions- och kassaberättelse.
1:5 Utbetalning av bidrag
Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller plusgiro.
Bidragens storlek är beroende av antal sökande föreningar samt av kommunalfullmäktige anvisade medel. Inom tilldelade ekonomiska ramar kan
ändringar göras.
1:6 Skulder till Karlshamns kommun
För förening som står i skuld till Karlshamns kommun görs avdrag för skulden vid utbetalning av bidrag.
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1:7 Undantag
Fritidsnämnden kan efter särskild prövning i enskilt fall göra undantag från
ovanstående bestämmelser.
1:8 Tolkning
Om olika uppfattningar av dessa bidragsnormer har Fritidsnämnden tolkningsföreträde.
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2. Bidragsarter
Bidrag kan utgå som:
2:1 Administrationsbidrag
2:2 Lokalbidrag
2:3 Investeringsbidrag
2:4 Lönebidrag
2:5 Bidrag till Fritidsnämndens förfogande
2:1 Administrationsbidrag
Administrationsbidrag kan utgå till förening i förhållande till antalet medlemmar föreningen hade kalenderåret före bidragsåret.
För stödmedlem eller medlem som erhåller medlemskap av mera tillfällig
natur, såsom dansmedlem, bingomedlem eller liknande utgår ej administrationsbidrag.
Admininstrationsbidragets storlek fastställs av Fritidsnämnden för varje år.
Senast den 31 mars ska ansökan om administrationsbidrag vara inlämnad.
2:2 Lokalbidrag
Föreningen kan få bidrag till egna eller hyrda lokaler som används i föreningens verksamhet.
Lokalbidragets storlek relateras till antal medlemmar per år. Ett bidragsbelopp vars storlek fastställs av Fritidsnämnden varje år multipliceras med
antalet medlemmar. Högsta möjliga bidrag är 60 % av bidragsgrundande
kostnader.
Bidragsgrundande kostnader är bränsle, el, sotning, och andra kostnader
som belastar anläggningen såsom skatter, försäkringar, hyror, arrenden,
räntor och löpande underhåll.
Kostnader för hyra av kommunal lokal eller kostnad för lokal som används
för entréliknande arrangemang eller vad som kan jämställas därmed eller
för rent kommersiella tillställningar är inte bidragsgrundande.
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Hyreskostnader för så kallade enföreningsdisponerande lokaler, vilka ägs
av kommunen och för vilka hyreskontrakt har upprättats, är bidragsgrundande.
Förening som erhåller lokalbidrag ska upplåta lokal eller anläggning till andra organisationer i den utsträckningen så är möjligt.
Senast den 31 mars ska ansökan om lokalbidrag vara inlämnad.
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