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Riktlinjer för årsanslag till kulturföreningar
Karlshamn ska ha ett attraktivt, spännande och varierat kulturliv av hög kvalitet för alla, med möjlighet till både
upplevelser och eget skapande.
Verksamhet som riktar sig till barn och unga ska prioriteras.
Kulturutbudet ska vara brett såväl som smalt och omfattas av både amatörer och professionella i många olika
konstarter och former.
Det ska finnas förutsättningar för kulturupplevelser och skapande i alla delar av kommunen.
Kommunen ska premiera föreningar som har en verksamhet som följer de kulturpolitiska målen.
Samverkan mellan olika aktörer, nytänkande och mod att prova nya vägar inom kulturen ska premieras.
Kulturföreningar som hittar möjligheter för större egenfinansiering vid sidan av bidragen ska premieras.
Det ska vara rättvisa och likvärdiga förutsättningar för föreningarnas verksamhet och mellan olika kulturformer.
Årsanslag för kulturföreningar kan sökas av:
• Ideell förening som är registrerad i Karlshamns kommuns föreningsregister och bedriver varaktig och
regelbunden kulturell verksamhet i Karlshamns kommun sedan minst 2 år.
• Förening som är öppen för alla oavsett kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan
trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder.
• Förening som präglas av demokratiska principer.
Villkor för årsanslag:
• Bidraget avser kostnader för kulturell verksamhet i form av arrangörsverksamhet, men också eget skapande som
leder till utåtriktad verksamhet som kommer det offentliga kulturlivet till godo.
• Förening som beviljas bidrag förväntas delta med aktiviteter under kommunens kulturdagar, Östersjöfestivalen,
Kulturnatten och Lilla Kulturdagen.
• Förening som beviljas bidrag ska anmäla arrangemang till kommunens evenemangskalender och i all marknadsföring ska det uppges att stöd erhålles från Kultur Karlshamn och logga användas.
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Ansökan om årsanslag ska göras digitalt på www.karlshamn.se under Fritid och Kultur / Föreningsstöd / Söka
föreningsbidrag.
Ansökan om årsanslag ska innehålla:
1.
2.
3.
4.

Fullständigt ifyllt ansökningsformulär
Föreningens senaste verksamhetsberättelse
Föreningens senaste årsmötesprotokoll
Föreningens senaste årsbokslut

Ansökan och bilagor ska vara insända senast den 1 oktober året innan det år ansökan avser.
För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan kommer inte att behandlas.
Föreningen ansvarar för att uppgifter i ansökan är korrekta. Förening som lämnat felaktiga uppgifter kan bli
återbetalningsskyldig. Detsamma gäller om verksamheten inte bedrivits i enlighet med ansökan.
Förening som beviljas bidrag ska vid uppmaning ställa erforderliga handlingar till förfogande för granskning.
Frågor om ansökan besvaras av kultursamordnare Pernilla Ekvall Liljeqvist, tel. 0454-812 36 eller kultur- och
bibliotekschef, tel. 0454-812 31.
De reviderade riktlinjerna togs av kulturnämnden i Karlshamn 2014-05-15.
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