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ATT BILDA FÖRENING 

 
Att starta en förening kan vara en följd av att en grupp människor tillsammans vill 

utveckla ett gemensamt intresse eller aktivitet. 

 

För att bli en godkänd, bidragsberättigad förening i Ale kommun krävs att man följer 

målsättning och allmänna bestämmelser i av kommunfullmäktige antagna bidrags-

bestämmelser; se bilaga. Här anges bl a att föreningen måste ha minst 10 medlemmar i 

åldrarna 7-20 år. 

 

Hur går man då tillväga? 

 

Inledningsvis fyller man i blanketten ”Registrering av ny förening” för att vi ska kunna 

lägga in uppgifter i vårt föreningsregister, och för att föreningen ska kunna få fortlöpande 

information. Blanketten lämnas till Ale Fritid. 

 

Därefter gäller det att genomföra ett årsmöte, välja styrelse och anta stadgar för 

föreningen. Vill ni ha hjälp kan Riksidrottsstyrelsens ”Normalstadgar för idrotts-

förening” ge exempel på stadgar. 

 

Innan föreningen kan betraktas som bidragsberättigad återstår ytterligare några saker: 

- medlemskap i riksorganisation 

- bankgiro/bankkonto (bankerna kräver här ett organisationsnummer som fås via lokala 

skattekontoret 

- att styrelsen har genomgått en styrelseutbildning (studieförbunden har utbildningar att 

  erbjuda) 

 

När detta är klart kan föreningen söka startbidrag på blanketten ”Ansökan om aktivitets- 

bidrag”. Denna ansökan prövas av Ale Fritid, och bidraget betalas ut till föreningens 

bankgiro/bankkonto. 

 

Föreningen är nu godkänd och bidragsberättigad och kan söka även övriga kommunala 

föreningsbidrag. Fullständiga bidragsbestämmelser finns att hämta på Fritidskontoret 

eller Ale kommun’s hemsida www.ale.se. 

Som bidragsberättigad förening har man också rätt till fria lokaler utifrån i dagsläget 

gällande beslut. 

 

Lycka till! 

 

Fritidskontoret är beläget bakom Gymnasiskolan Nödinge. 

Adress: Ale kommun, Ale Fritid, 449 80  ALAFORS. 

Telefon: 0303-33 00 22  Fax: 0303-33 05 75. 

 

 



MÅLSÄTTNING 

 
Det skall i Ale kommun finnas ett rikt och varierat föreningsliv. Alle barn, ungdomar 

och vuxna skall finna det intressant och stimulerande att vara med i en förening. 

 

I föreningarna skall olika generationer kunna fungera tillsammans. Genom kontant 

stöd, som inte är styrande för de olika föreningarnas grundläggande värderingar och 

mål, skall kommunen underlätta föreningarnas verksamhet. 

 

Beslut fattade på demokratisk väg av riksorganisation, regional organisation etc är i sig 

inte bindande för kommunen. 

 

I första hand skall barn- och ungdomsverksamhet uppmuntras och stödjas, liksom 

verksamhet som syftar till att utveckla ett demokratiskt, socialt och ekonomiskt 

ansvarstagande. 

 

Det är av stor vikt med ett fortsatt stort engagemang hos föreningslivet i att skapa 

positiva ungdomsmiljöer, samt att stimulera till engagemang och verksamheter mot 

våld, droger och främlingsfientlighet. 

 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 
Bidrag kan utbetalas till förening/organisation som bedriver allmännyttig barn- och 

ungdomsverksamhet inom Ale kommun. För att föreningen skall anses vara 

bidragsberättigad, måste minst hälften av medlemmarna vara skrivna i kommunen, 

samt ha minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år. För regionala organisationer krävs att 

föreningen har en sektion i Ale med minst 10 medlemmar. Föreningen skall vara 

ansluten till en riksorganisation, eller av andra skäl bedömas som ett viktig tillgång i 

det lokala föreningslivet. 

 

Nolltaxa och anläggningsbidrag avseende drift ges till förening som bedriver 

verksamhet för åldersgruppen 7-20 år. Verksamhet för deltagare över 20 år, eller 

verksamhet som i första hand vänder sig till deltagare över 20 år, men där även yngre 

deltar i verksamheten, äger inte rätt till nolltaxa och anläggningsbidrag avseende drift. 

 

Annan förening som uppfyller övriga krav i dessa bestämmelser kan erhålla bidrag. 

Prövning om bidrag sker från fall till fall och bedöms efter värdet och omfattningen av 

den verksamhet som föreningen bedriver, eller att föreningen och dess anläggning är 

en viktig tillgång t ex ur ett lokalt ortsutvecklingsperspektiv. 

 

Föreningen skall uppfylla följande krav för att vara bidragsberättigad: 

 Föreningen skall bedriva ideell verksamhet. 

 Föreningen skall vara organiserad. 

 Föreningen ska ha en demokratisk vald styrelse och antagna stadgar. Av 

stadgarna skall framgå att den som instämmer i föreningens målsättning äger 

rätt till fullvärdigt medlemskap. 



 Föreningen skall vara registrerad hos kommunen. 

 Föreningen skall vara medlem i riksorganisation, eller av andra skäl bedömas 

som ett viktig tillgång i det lokala föreningslivet. 

 Verksamhetsplan för kommande års verksamhet skall inlämnas senast 2 

månader efter årsmöte. 

 

Medlem är den som: 

 är registrerad i föreningen, 

 har erlagd medlemsavgift, samt 

 har stadgeenliga möjligheter att påverka verksamhetens innehåll och 

utformning. 

 

Medlemskapet av tillfällig eller passiv karaktär, typ bingomedlem, stödjande medlem 

och besökare på utåtriktade arrangemang får inte medräknas som medlem. 

  

Föreningar som är undantagna från möjligheten att söka bidrag är: 

 

 ekonomiska, fackliga och övriga organisationer vars huvudsakliga intresse är att 

tillvarata medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen, 

 skol-, student- och föräldraförening, 

 biståndsorganisation, 

 organisation inom Svenska Kyrkan, samt 

 organisation inom Svenska Försvaret. 

 

Bidrag utbetalas till föreningarna per bankgiro/bankkonto. Ansökningar om bidrag 

skall vara fullständiga enligt bestämmelserna för varje bidragsform och vara kommunen 

tillhanda inom föreskriven tid. För sent inkomna ansökningar behandlas först vid årets 

slut. 

 

 

AKTIVITETSBIDRAG 

 
Aktivitetsbidrag 

 
Aktivitetsbidrag kan sökas av förening/organisation som inom Ale kommun bedriver 

ideell barn- och ungdomsverksamhet och i övrigt uppfyller kraven i Allmänna 

bestämmelser. 

 

BIDRAG utbetalas med 4 kr per närvaromarkering för åldersgruppen 7-20 år. En 

sammankomst skall ha minst 3 deltagare och maximalt 20 deltagare. 

 

Bidrag utbetalas med ett lägsta belopp om 1.500 kr per år och förening. 

 

ANSÖKAN insändes till Ale kommun senast den 15 februari och 15 augusti. Till 

ansökan skall bifogas kopian på ansökan om statligt aktivitetsstöd och längst till höger 

skall det totala antalet närvaromarkeringar från varje närvarokort vara påfört. 



 

Till ansökan den 15 augusti skall bifogas föregående verksamhetsårs verksamhets- och 

ekonomisk berättelse jämte revisionsberättelse godkända av föreningens årsmöte. 

 

Startbidrag 
 
Nybildade föreningar som uppfyller kraven i de allmänna bestämmelserna kan under året 

söka ett startbidrag. Prövning görs av Ale kommun från fall till fall. För att erhålla ett 

startbidrag skall föreningens styrelse genomgå en styrelseutbildning. 

 

BIDRAG betalas ut i form av ett engångsbelopp. 

 


