BIDRAG
BIDRAGSNORMER FÖR
FÖRENINGAR OCH STUDIEFÖRBUND

Antagen av kommunfullmäktige 1998-05-28 § 40
samt bidrag till kartframställning 2005-03-07 § 13 reviderad
version antagen i kommunfullmäktige 2016-09-26 § 98

INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Föreningsbidrag i Emmaboda kommun ................................................................................................... 2
BILDNINGSNÄMNDEN ..................................................................................................................... 3
1 Bidrag till kulturföreningar ...................................................................................................................... 3
Verksamhetsbidrag ....................................................................................................................................... 3
Arrangemangsbidrag .................................................................................................................................... 4
Lokalbidrag .................................................................................................................................................... 4
Förskott av bidrag ........................................................................................................................................ 4
Bidrag barn och ungdom............................................................................................................................. 4
Ansökningsförfarande ................................................................................................................................. 5
2 Bidrag till studieförbund .......................................................................................................................... 5
TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN ............................................................................................ 7
Ansökningsförfarande ................................................................................................................................. 7
Bidragsberättigade organisationer .............................................................................................................. 8
1 Verksamhetsbidrag.................................................................................................................................... 9
2 Lokalbidrag ................................................................................................................................................ 9
3 Aktivitetsbidrag ......................................................................................................................................... 9
4 Bidrag till teknik/fritidsnämndens förfogande ................................................................................... 10
5 Anläggningsbidrag ................................................................................................................................... 10
6 Bidrag till kartframställning ................................................................................................................... 11
7 Bidrag till pensionärsföreningar ............................................................................................................ 11
8 Bidrag till handikappföreningar............................................................................................................. 12
9 Bidrag till motionsidrottsförbund ......................................................................................................... 12
10 Investeringsbidrag ................................................................................................................................. 13
11 Eriksmåla Ridklubb - hästbidrag......................................................................................................... 13
12 Bidrag till lokalägande föreningar ....................................................................................................... 13
13 Bidrag till övriga föreningar ................................................................................................................. 13
14 Förskott av bidrag ................................................................................................................................. 13
1

FÖRENINGSBIDRAG I EMMABODA KOMMUN
I Emmaboda kommun är det två politiska nämnder som beslutar om föreningsbidrag.
Det är Bildningsnämnden och Teknik- och fritidsnämnden.
Ansökan om bidrag till studieförbund ska lämnas in till bildningsnämnden senast 1 maj varje år.
Bidragen utbetalas året efter genomfört verksamhetsår.
Ansökan om bidrag till kulturföreningar ska lämnas in till bildningsnämnden senast 1 maj varje
år.
Ansökan om bidrag från teknik-och fritidsnämnden ska lämnas in senast 1 mars varje år.
Ansökan om investeringsbidrag ska lämnas in till teknik-och fritidsnämnden senast 1 september
varje år.
Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas inte.
Ansökan skickas in till respektive nämnd:
Bildningsnämnden
Box 100
361 22 Emmaboda
Besöksadress: Järnvägsgatan 28
Teknik-och fritidsnämnden
Box 54
361 21 Emmaboda
Besöksadress: Järnvägsgatan 28
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BILDNINGSNÄMNDEN
1 BIDRAG TILL KULTURFÖRENINGAR
ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER
Kulturföreningar verksamma i Emmaboda kommun kan söka bidrag hos bildningsnämnden.
Till kulturföreningar hör hembygdsföreningar, musikkårer, skapande/utövande och arrangerande
föreningar vars syfte är att verka inom kulturområdet och som godkänts av bildningsnämnden.
För att få bidrag krävs att:
 föreningen antagit stadgar, valt styrelse, varit verksam i minst 6 månader och är ansluten
till riksorganisation.
 föreningens verksamhet är öppen för alla.
Bidrag för verksamheten utbetalas inte till förening som erhåller bidrag för motsvarande
verksamhet från annan kommunal myndighet. (Gäller inte fastighetsinvestering.)
Bidragsformer
 Verksamhetsbidrag
 Arrangemangsbidrag
 Lokalbidrag
 Aktivitetsbidrag
Granskning
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sin bokföring, verifikationer,
styrelseprotokoll, aktivitetskort m.m. till förfogande för granskning på sätt bildningsnämnden
beslutar. Varje år väljs två föreningar ut för granskning.
Reducering av bidrag
Samtliga bidragsnormer är beroende av anvisade medel till de olika föreningskategorierna. Om
det anvisade beloppet inte täcker de normerade bidragen, ska bildningsnämnden för varje år
pröva hur anvisade medel ska fördelas mellan de olika bidragsformerna samt på vilket sätt
reduceringen ska ske.

VERKSAMHETSBIDRAG
Kulturföreningar med kontinuerlig verksamhet kan söka ett årligt bidrag för föregående års
verksamhet. Bidraget är ett grundbidrag och ska ge en ekonomisk grundtrygghet. För att bidraget
ska utgå, måste minst 10 träffar/repetitioner per år genomföras.
I ansökan ska finnas:
 verksamhetsberättelse.
 ekonomisk redogörelse.
 revisionsberättelse.
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Verksamhetsbidrag delas in i:
Hembygdsförening

7 000 kronor

Musikårer

10 000 kronor

Skapande/utövande

4 000 kronor

ARRANGEMANGSBIDRAG
Bidrag utgår till skapande/utövande och arrangerande förening genom individuell prövning vid
varje ansökningstillfälle.
Vid arrangemang av bidragsberättigad förening ska representant från kulturavdelningen ha rätt till
fri entré vid uppvisande av legitimation.

LOKALBIDRAG
Kulturföreningar som inte är lokalägande förening, och som för att kunna bedriva sin verksamhet
hyr lokal, kan söka lokalbidrag. Bidraget är avsett att ge föreningarna lokalmässiga förutsättningar
att bedriva verksamhet.
I ansökan ska finnas:
 verksamhetsberättelse.
 ekonomisk redogörelse.
 revisionsberättelse.
 verifikation/verifikationer.
Lokalbidrag kan sökas för förhyrd lokal. Lokal och lokalkostnad ska i förväg ha godkänts av
bildningsnämnden. I första hand ska kommunägda lokaler hyras. Lokalbidrag avser 50 % av
kostnaden för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkringar.

AKTIVITETSBIDRAG
Aktivitetsbidrag för barn/ungdomar i åldersgruppen 5-20 år utgår med 10 kronor per
medlemsaktivitet.
För att medlemsaktivitet ska få räknas, måste minst fem vara närvarande vid varje tillfälle. Endast
en sammankomst med samma deltagare får räknas per dag. För arrangemang utgår inte något
aktivitetsbidrag. Aktivitetskort kan hämtas på kommunens webbsida www.emmaboda.se eller på
bildningskontoret. Till ansökan ska aktivitetskort bifogas.

FÖRSKOTT AV BIDRAG
Bildningsnämnden har rätt att efter särskild prövning utbetala förskott av bidrag motsvarande 50
% av sammanlagt bidrag från föregående år.
Bidrag utbetalas tidigast under januari det år förskott av bidrag avser.

BIDRAG BARN OCH UNGDOM
Varje år avsätts pengar för speciella satsningar som gynnar barn och ungdomar.
Föreningar kan söka medel till satsningar som syftar till att väcka och stärka barns och
ungdomars kulturintresse.
Dessa pengar kan sökas under hela året.
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ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Ansökan ska innehålla en klar redogörelse över verksamhetens omfattning och kostnader samt
undertecknas av ordförande, kassör och revisor.
Sista ansökningsdag är 1 maj.
Följande handlingar avseende genomfört verksamhetsår ska bifogas:






verksamhetsberättelse.
ekonomisk redogörelse.
revisionsberättelse.
verifikationer - vid ansökan av lokalbidrag.
aktivitetskort – vid ansökan om aktivitetsbidrag.

Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens webbsida www.emmaboda.se eller på
bildningskontoret.
Beviljade bidrag utbetalas till föreningens bank- eller plusgiro under juni månad.
Ansökan insändes till:
Bildningsnämnden
Box 100
361 22 Emmaboda
Besöksadress: Järnvägsgatan 28
Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas inte!
Vid frågor, kontakta:
Telefon: 0471- 24 92 23
E-post: bildning@emmaboda.se

2 BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND
ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER
Studieförbund verksamma i Emmaboda kommun kan söka bidrag hos bildningsnämnden.
Bidrag kan sökas för studiecirkelverksamhet där minst 2 deltagare per cirkel ska vara folkbokförd
i Emmaboda kommun.
För att vara bidragsberättigad måste statliga bidrag utgå till studieförbundets verksamhet och
verksamheten ska följa Folkbildningsrådets grunder.
Bidraget per studietimme är beroende av det anslag bildningsnämnden tilldelas för varje år.
Bildningsnämnden kommer därför att, när budgeten för varje år är fastställd, också fastställa
bidraget per studietimme.
För studiecirkel med färre än 5 deltagare reduceras bidraget per studietimme med 50%.
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Granskning
Studieförbund som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sin bokföring, verifikationer,
deltagarlistor, studieplaner, styrelseprotokoll m.m. till förfogande för granskning på sätt
bildningsnämnden beslutar.
Vid granskning ska studieförbundet kunna uppvisa korrekt ifyllda deltagarlistor, studieplaner och
förteckning över godkänt studiematerial till varje cirkel.
Varje år väljs två studieförbund ut för granskning.

ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Ansökan ska avse genomfört verksamhetsår och lämna en klar redogörelse över verksamhetens
omfattning och kostnader samt undertecknas av ordförande, kassör och revisor.
Sista ansökningsdag är 1 maj.
Följande handlingar avseende genomfört verksamhetsår ska bifogas:





Redovisning av antal studietimmar. Obs! Kulturtimmar får inte räknas med i antal
studietimmar!
Verksamhetsberättelse inklusive särskild verksamhetsberättelse och beskrivning av hur
det systematiska kvalitetsarbetet bedrivs i Emmaboda kommun.
Ekonomisk redogörelse.
Revisionsberättelse.

Ansökningsblankett finns att hämta på kommunens webbsida www.emmaboda.se eller på
bildningskontoret.
Beviljade bidrag utbetalas till studieförbundets bank- eller plusgiro under juni månad.
Ansökan insändes till:
Bildningsnämnden
Box 100
361 22 Emmaboda
Besöksadress: Järnvägsgatan 28
Ofullständigt ifylld eller för sent inkommen ansökan behandlas inte!
Vid frågor, kontakta:
Telefon: 0471- 24 92 23
E-post: bildning@emmaboda.se
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TEKNIK- OCH FRITIDSNÄMNDEN
ANSÖKNINGSFÖRFARANDE
Ansökan ska undertecknas av ordförande och kassör eller sekreterare samt revisor. Bifoga senaste
årets verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse och revisionsberättelse. Handlingar ska vara
så utformade, att de lämnar en klar redogörelse över verksamhetens omfattning, kostnader.
Ansökan om bidrag, gällande följande bidragnormer ska lämnas in senast 1 mars varje år till
teknik-och fritidsnämnden:







verksamhetsbidrag
anläggningsbidrag
bidrag till pensionärsföreningar
bidrag till korpidrottsförbund
bidrag till handikappföreningar
investeringsbidrag

Ansökan om kartbidrag ska lämnas in till teknik-och fritidsnämnden senast 1 mars året innan
kartan är färdigställd.
För sent inkommen eller ofullständigt ifylld ansökan behandlas inte.
Ansökningarna sänds till:
Emmaboda Teknik- och fritidsnämnd
Box 54
361 21 Emmaboda
Besöksadress:
Järnvägsgatan 28, Emmaboda
Tel. 0471-24 90 72. Fax 0471-24 90 83
e-post teknikfritid@emmaboda.se
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BIDRAGSBERÄTTIGADE ORGANISATIONER
ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSE
Kommunalt bidrag kan enligt dessa normer utgå till förening i kommunen som antagit stadgar,
valt styrelse, varit verksam under minst 6 månader samt är ansluten till riksorganisation som får
statligt stöd till sin centrala verksamhet.
Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår inte till organisation som för motsvarande verksamhet får
bidrag av skattemedel från den kyrkliga kommunen eller någon annan kommunal myndighet.
Efter teknik- och fritidsnämndens prövning kan organisation, vars verksamhet bedöms som
synnerligen angelägen, få bidrag om den inte helt uppfyller dessa allmänna bestämmelser eller
enligt begreppet "medlemskap".
Medlemskap gällande bidrag punkt 1 - 6
Bidrag enligt dessa normer utgår till lokalavdelning med minst 10 medlemmar och som bedriver
regelbunden verksamhet bland barn och ungdom i åldern 5 - 25 år samt redovisar minst 25
sammankomster per år eller 200 medlemsaktiviteter per år.
Med medlem menas person som fyllt 5 år och högst 25 år, som är upptagen i organisationens
medlemsmatrikel och som har betalt fastställd medlemsavgift.
Den som får medlemskap av mera tillfällig natur såsom bingomedlem, dansmedlem,
supportermedlem eller liknande ska inte anses som medlem.
Bidragsformer
Kommunalt bidrag utgår som:
1.
Verksamhetsbidrag
2.
Lokalbidrag
3.
Aktivitetsbidrag
4.
Bidrag till teknik- och fritidsnämndens förfogande
5.
Anläggningsbidrag
6.
Bidrag till kartframställning
7.
Bidrag till pensionärsföreningar
8.
Bidrag till handikappföreningar
9.
Bidrag till korporationsidrottsförbund
10.
Investeringsbidrag
11.
Eriksmåla Ridklubb – hästbidrag
12.
Bidrag till lokalägande föreningar
13.
Bidrag till övriga föreningar
14.
Förskott av bidrag
Beviljade bidrag utbetalas till huvudföreningens bank- eller postgiro.
Granskning
Förening som beviljats bidrag har skyldighet att ställa sin kassabok, verifikationer, aktivitetskort,
styrelseprotokoll m.m. till förfogande för granskning på sätt teknik-och fritidsnämnden.
Reducering av bidrag
Samtliga bidragsnormer är beroende av storleken på det för varje år av Kommunfullmäktige
anvisade bidragsbeloppet till de olika föreningskategorierna. Om det anvisade beloppet inte
täcker de normerade bidragen, kan teknik-och fritidsnämnden för varje år pröva hur anvisade
medel ska fördelas mellan olika bidragsformer samt på vilket sätt reduceringen ska ske.
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1 VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidrag utgår till handikapp- och pensionärsföreningar.
Bidraget är ett grundbidrag.

2 LOKALBIDRAG
Ändamål
Bidraget är avsett att ge föreningarna lokalmässiga förutsättningar att bedriva verksamhet.
Villkor
Lokalbidraget utgår för hyrd lokal kommunal eller privat vilken till övervägande delen används i
föreningens verksamhet för medlemmar i åldern 5 - 25 år. Lokalen ska, för att bidrag ska utgå,
utnyttjas minst 300 timmar per år. För att uppnå detta timantal kan två eller flera föreningar
samverka vid hyrningen för att nå upp till 300 timmar.
För att lokalbidrag ska utgå, ska teknik-och fritidsnämnden godkänna såväl hyrning av lokal som
lokalkostnad.
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra former av
arrangemang utgår inte lokalbidrag.
Lokalbidraget omfattar inte hyrning av fotbollsplaner, vare sig för matcher eller träning inom eller
utom Emmaboda kommun. Bidrag för kostnader i samband med hyrning av fotbollsplaner
prövas i varje enskilt fall av teknik-och fritidsnämnden vid den årliga fördelningen av bidragen.
För av kommunen ägda lokaler debiteras föreningar en subventionerad hyra varefter bidrag inte
utgår från teknik-och fritidsnämnden.
Organisation skall i första hand hyra lokal i av kommunen ägda lokaler och i andra hand av övriga
lokaluthyrare.
Bidrag
Lokalbidrag utgår för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkringar enligt
följande: Högst 50 % av ovan angivna kostnader.

3 AKTIVITETSBIDRAG
Ändamål
Aktivitetsbidraget är avsett att ansluta till och komplettera det statliga lokala aktivitetsstödet.
Villkor
Sammankomsten ska uppfylla alla de fordringar som gäller för att få statligt aktivitetsbidrag.
Åldersgränsen är 5-25 år. Gruppstorleken för att få aktivitetsbidrag ska vara minst 3 stycken. i
bidragsberättigad ålder och en ledare.
Bidrag
Bidrag utgår med samma belopp för varje deltagare i angiven ålder som deltar i en sammankomst.
Antalet deltagare i angiven ålder i sammankomsten är lika med antalet medlemsaktiviteter.
Bidrag utgår med 5 kronor per medlemsaktivitet.
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4 BIDRAG TILL TEKNIK/FRITIDSNÄMNDENS FÖRFOGANDE
Ändamål
Bidraget är avsett att utgöra ett komplement till kommunens övriga bidragsformer utan att vara
knutet till speciella villkor eller bestämmelser.
Av bidragsramen för verksamhetsbidrag till den ungdoms och idrottsinriktade verksamheten, kan
teknik-och fritidsnämnden avsätta 5 % för bidrag till teknik/fritidsnämndens förfogande.
Villkor
Organisation ska i samband med aktivitetens uppläggning söka kontakt med teknik-och
fritidsnämnden.
Ansökan om bidrag ska innehålla redogörelse över projektets kostnad och finansiering.
Bidrag
Prövning av bidragsbeloppet till sökande förening sker av teknik-och fritidsnämnden i varje
enskilt fall.

5 ANLÄGGNINGSBIDRAG
Ändamål
Bidrag kan utgå till organisation som driver fritidsanläggning i kommunen och används av
allmänheten under förutsättning att anläggningen hålls i tillfredsställande och funktionsdugligt
skick.
Villkor
Nyanlagd anläggning ska vara godkänd av teknik-och fritidsnämnden för att bidrag ska utgå.
Bidrag
A

C

1 Fotbollsplan gräs min 100x60 m, livligt använd

25 620 kr/år

2 Fotbollsplan gräs min 60x40 m, använd för träning
och 7-manna fotboll

6195 kr/år

3 Fotbollsplan grus min 100x60 m, använd för träning

12 810 kr/år

1 Tennisbanor med grus, filt

2940 kr/år

2 Tennisbanor med asfalt

1155 kr/år

1 Omklädningsbyggnad med dusch och värme använd året runt

131 kr/kvm/år

2 Dito delvis använd under året (t ex sommaranvändning)

58 kr/kvm

3 Klubbrum, verksamhetslokal (scoutgård) använd året runt

88 kr/kvm

4 Klubbrum/lokal delvis använd under året

45 kr/kvm

D

1 Samlingssalar

30 kr/kvm

E

1 Elljusspår enligt avtal.

10

2 Övriga spår. Ersättning efter särskild prövning. Princip: Ersättning bör utgå för
materielkostnader.
F

Isbanor: 1 Isbana utan sarg

G

Elbelysningar

4515 kr/år

1 Fotbollsplan (min 100 lux)

3885 kr/år

2 Tennis (min 200 lux)

441 kr/år

H

Sportskytte

1

Pistol - grundbidrag

1176 kr/bana

137 kr /ställ
Villkor: Banorna skall vara godkända av polis och kommunala myndigheter.
I

Gevärsskytte: 1 Gevärsskjutbana - grundbidrag

J

Golfbana

K

Motorcrossbana

L

Övriga anläggningar - prövning i varje enskilt fall

2900 kr/bana
+ 137/ställ
4515 kr/hål
27 825 kr/bana

I ovanstående schablonbidrag ingår uppvärmningskostnaden och konsumtionsavgiften i det
bidrag som ges per kvm. Något ytterligare bidrag till dessa kostnader utgår inte.
Bidraget till isbana och ishockeybana förutsätter att anläggningen har varit spolad och i sådant
skick att olika isaktiviteter har kunnat genomföras.

6 BIDRAG TILL KARTFRAMSTÄLLNING
Ändamål
Bidraget är avsett för nyritning av fritidskartor och orienteringskartor.
Bidrag
Bidrag utgår med högst 34 500 kr/år.

7 BIDRAG TILL PENSIONÄRSFÖRENINGAR
Ändamål
Bidraget syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet.
Verksamhetsbidrag
Pensionärsföringar får bidrag enligt följande beräkningsgrund:
10 - 75 medlemmar
76 - 150 medlemmar
151 - medlemmar

40 kr/medlem
20 kr/medlem
10 kr/medlem

Bestämmelserna innebär att förening som har minst 10 medlemmar får bidrag enligt ovan.
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Lokalbidrag
Lokalbidrag utgår för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkringar enligt
följande: 50 % av ovan angivna kostnader.
Som villkor för bidrag till egen klubblokal gäller att avtal om hyra samt kostnaden i förväg ska
godkännas av teknik-och fritidsnämnden.
Organisationen ska i första hand hyra lokal i av kommunen ägda lokaler och i andra hand av
övriga lokaluthyrare.

8 BIDRAG TILL HANDIKAPPFÖRENINGAR
Ändamål
Bidrag syftar till att ge föreningen en ekonomisk grundtrygghet samt lokalmässiga förutsättningar
att bedriva verksamhet.
Verksamhetsbidrag
Handikappföreningar får bidrag enligt följande beräkningsgrund:
10 - 75 medlemmar
76 - 150 medlemmar
151 - medlemmar

40 kr/medlem
20 kr/medlem
10 kr/medlem

Bestämmelsen innebär att förening som har minst tio medlemmar bosatta i Emmaboda kommun
få bidrag enl. ovan. Bidrag fås endast för de medlemmar som är bosatta i kommunen.
Lokalbidrag
Lokalbidrag utgår för kallhyra, uppvärmning, el, vatten, renhållning och försäkring enligt följande:
50 % av ovan angivna kostnader.
Som villkor för bidrag till egen klubblokal gäller att avtal om hyra samt kostnader i förväg ska
godkännas av teknik-och fritidsnämnden.
Organisationen ska i första hand hyra lokal i av kommunen ägda lokaler och i andra hand av
övriga lokaluthyrare.
Vid kommunövergripande förening utgår bidraget i relation till antalet bosatta medlemmar i
Emmaboda kommun.
Aktivitetsbidrag
Bidrag utgår med 5 kr för varje medlem, bosatt i Emmaboda kommun, som deltagit i av
föreningen arrangerad eller beslutad aktivitet.
Länsförening
Vid ansökan från länsförening kan bidrag utgå efter särskild prövning av teknik-och
fritidsnämnden i varje enskilt fall.

9 BIDRAG TILL MOTIONSIDROTTSFÖRBUND
Allmänna bestämmelser
Kommunalt bidrag utgår till lokalt motionsidrottsförbund, som tillhör Svenska
Motionsidrottsförbundet och visat sådan stabilitet i sin verksamhet att teknik-och fritidsnämnden
förklarat förbundet bidragsberättigat. Det lokala förbundet ska arbeta enl. rikskorpens
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bestämmelser, ha demokratiskt vald styrelse samt minst tio anslutna korporationer. Förbundet
ska ta en skälig medlemsavgift.
Aktivitetsbidrag
Bidrag utgår med 1,30 kr för varje till Svenska Motionsidrottsförbundet rapporterad start och
som av teknik-och fritidsnämnden godkänts som bidragsberättigad.
För att aktivitet ska godkännas som bidragsberättigad, måste denna vara ledarledd.
Lokalbidrag
Lokalbidrag utgår med 50 % av redovisade nettokostnader för hyrda anläggningar och lokaler.
För av kommunen ägda lokaler debiteras föreningar med 35 % av fastställd hyra varefter bidrag
inte utgår från teknik-och fritidsnämnden.
Organisation ska i första hand hyra klubblokal i av kommunen ägda lokaler och i andra hand av
övriga lokaluthyrare.

10 INVESTERINGSBIDRAG
I den mån kommunfullmäktige beviljar medel till investeringsbidrag kan efter särskild
prövningsbidrag utgå till större ny-, till- eller ombyggnad av anläggning samt inköp av större
maskiner för skötsel av anläggningen. Samt vissa andra kapitalkrävande kostnader med i princip
50 % av redovisade nettokostnader.
Organisation är skyldig att utnyttja statliga bidragsmöjligheter. Dessa eventuella bidrag frånräknas
totalkostnaden före beräkning av det kommunala bidraget.
Bidraget skall sökas senast den 1 september varje år.

11 ERIKSMÅLA RIDKLUBB - HÄSTBIDRAG
Hästbidrag utgår med 1 000 kr per häst. Dock högst för 20 hästar.

12 BIDRAG TILL LOKALÄGANDE FÖRENINGAR
Bidrag till lokalägande föreningar utgår efter avtal.

13 BIDRAG TILL ÖVRIGA FÖRENINGAR
Allmänna bestämmelser
Denna kategori innefattar föreningar som inte kan hänföras till någon speciell grupp eller kategori
som ingår i dessa normer.
Bidrag
Bidrag ges genom individuell prövning vid varje ansökningstillfälle.

14 FÖRSKOTT AV BIDRAG
Teknik-och fritidsnämnden äger efter särskild prövning utbetala förskott på bidrag till 50 % av
sammanlagt bidrag från föregående år.
Bidrag utbetalas tidigast under januari det år förskott bidraget avser.
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