Mål och bestämmelser för kommunalt stöd till ideella föreningar i Skurups
kommun
Skurups kommun anser att föreningarnas sociala insatser, deras engagemang för främst
ungdomar, och deras funktion som inspiratörer i folkhälsoarbetet är betydelsefulla för
kommunen. Därför vill man på olika sätt, dels genom olika ekonomiska stöd och subventioner
av lokalhyror, samt praktiskt, genom att tillhandahålla funktionella anläggningar av olika slag,
stödja deras verksamheter.
Övergripande mål för föreningsstödet







Bidra till ökade aktiviteter bland barn, ungdomar och seniorer.
Bidra till mer jämlika och jämställda fritidsaktiviteter.
Bidra till en ökad social gemenskap och samhörighet.
Stödja nyskapande och utvecklande föreningsprojekt som leder till fler aktiva
medborgare.
Skapa förutsättningar för föreningar att främja jämställdhet, likabehandling, god etik
och mångfald.
Att stimulera till friskvård och ökat välbefinnande, och därmed högre livskvalitet.

Allmänna bestämmelser
Bestämmelserna är avsedda att vara ett stöd till ideella föreningar som finns inregistrerade i
kommunens föreningsregister. Stöd beviljas i första hand för föreningar vars verksamhet är
särskilt inriktad på barn och ungdomar, samt verksamhet för kommuninvånare i åldern 65 år
eller äldre.
Registrerad förening
För att bli en registrerad ideell förening och därmed finnas med i Skurups kommuns
föreningsregister måste nedanstående krav uppfyllas:
 Föreningen ska bedriva föreningsaktiviteter samt ha sitt säte i Skurups kommun.
 Föreningen ska ha valt styrelse.
 Föreningen ska ha antagit stadgar som är godkända av en riksorganisation eller av
kommunen. Vid förändring ska stadgarna sändas in på nytt.
 Föreningen ska vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för
alla personer.
 Verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultaträkning/balansräkning och
revisionsberättelse ska årligen skickas till Serviceförvaltningen/fritid.
 Föreningen ska ta ut en årlig medlemsavgift.
 Föreningen ska ha lägst 3 medlemmar som föreskrivs av skatteverket för ideella
föreningar.
 Föreningen ska lämna sådan insyn i sin verksamhet som är nödvändig för att
kunna konstatera att det beviljade stödet använts för avsedda ändamål.
 Föreningen måste vara väl förtrogen med kommunens policy mot våld och droger
och utifrån sina förutsättningar visa att man aktivt verkar för målsättningen i den.
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Föreningen ska följa de föreskrifter som utfärdas av kommunen.

Stödberättigad förening
Utöver de krav som gäller för att bli registrerad ideell förening krävs det följande för att bli en
stödberättigad ideell förening, och därmed vara en förening som prioriteras av Skurups
kommun:
 Föreningen måste ha minst 10 aktiva medlemmar i åldern 7-20 år eller 65 år eller
äldre.
 Föreningen ska bedriva regelbunden barn- och ungdomsverksamhet (7-20 år) eller
seniorverksamhet (65 år eller äldre) om minst 15 tillfällen/år.
 Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation.
 Föreningen ska inneha ett organisationsnummer från skatteverket.
 Föreningen ska föra medlemsmatrikel innehållande: namn, adress, telefon, födelsedata
och datum för medlemsavgiftens erläggande (undantag för personer med skyddad
identitet)
Nystartad/nyregistrerad ideell förening
Skurups kommun hjälper gärna till med råd och tips på hur man startar en ideell förening.
Nystartad och godkänd förening kan beviljas engångsstöd för att underlätta bildandet av ny
förening om 2000 kr/förening. För att starta en ideell förening krävs följande:
 Föreningen ska uppfylla kraven för en registrerad eller stödberättigad förening.
 Föreningen ska skicka in stadgar, årsmötesprotokoll eller protokoll från konstituerande
årsmöte och en ifylld anmälningsblankett till kommunens föreningsregister.
Ansökan och stöd









Stöd söks av föreningens styrelse, och utbetalas endast över styrelsens plus- eller
bankgirokonto.
Ansökan görs via webben (www.skurup.se/forening) eller skickas till kommunen på
de ansökningstider och blanketter som anges för respektive stöd. Blanketter finns att
hämta på www.skurup.se/forening. En av styrelsen utsedd firmatecknare ska
underteckna ansökan. För sent inkommen ansökan berättigar ej till stöd.
Ansökan ska undertecknas på heder och samvete.
Lämnande av oriktiga uppgifter eller uteblivna begärda handlingar kan medföra att en
förening avstängs för framtida stöd samt bli återbetalningsskyldig. Om föreningen har
en skuld till kommunen ska denna också vara reglerad innan stöd betalas ut.
Aktuella uppgifter om styrelsen med kontaktuppgifter ska inkomna innan stöd
utbetalas.
Stödets storlek beror på hur stort anslag till föreningsstöd kommunfullmäktige
beviljat.
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Skurups kommuns olika föreningsstöd
Stöd

Ansökningstid

Vilka föreningar får söka detta stöd?

Lokalt aktivitetsstöd

15/2 och 15/8

Stödberättigade föreningar samt medlem i
Riksidrottsförbundet, Riksorganisationen
Scouterna, Friluftsfrämjandets
Riksorganisation eller Svenska
Båtunionen.

Utvecklingsstöd

30/4 och 31/10

Registrerade föreningar förutom
kulturföreningar

Utvecklingsstöd – Kultur

30/4 och 31/10

Registrerade kulturföreningar

Lokal & anläggningsstöd

1/2

Registrerade föreningar

Stöd till föreningar med
social verksamhet

15/4

Registrerade pensionärsföreningar och
registrerade föreningar med social
verksamhet.

Övrigt
Föreningarna har utöver dessa bestämmelser och stöd möjlighet att ansöka särskilda medel
utifrån Skurups kommuns sponsringspolicy.

Ansökningsblanketter och information om kommunens föreningsstöd hittar ni på

www.skurup.se/forening

Skurups Kommun
Besök: Stora Torggatan 4
Postadress: 274 80 Skurup
Telefon: 0411 – 53 60 06
fritid@skurup.se

3

