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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 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 (seniorverksamhet), 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.
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 och årsmötesprotokoll 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 ej medräknas som medlem.

Föreningar som är undantagna från möjligheten att söka bidrag är:

• ekonomiska, fackliga och övriga organisationer vars huvudsakliga intresse är att tillvara
taga medlemmarnas yrkesmässiga eller ekonomiska intressen,
• skol-, student- och föräldraförening,
• biståndsorganisation
• organisation inom försvarsmaktens frivillig organisationer.
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.) Kommer ansökan
om bidrag in efter sista ansökningsdag tilldelas föreningen 75% av beviljat bidrag. Ansökningar
som är mer än två månader sen avslås.

