Kultur- och fritidsförvaltningen

ANSÖKAN
STÖDBERÄTTIGAD FÖRENING

Anvisningar och tillämpningar
Idag finns alla föreningar som så önskar i kommunens föreningsregister, men vissa är
inte aktiva (antingen för att de själva anmält detta eller för att de inte har hört av sig
med adressuppgifter och/eller verksamhetsberättelse de senaste åren). Vi föreslår att
registret framöver enbart ska omfatta stödberättigade föreningar för att upprätthålla
en tydlig gräns och för att vi tror och hoppas att de flesta föreningar kommer att bli
stödberättigade.
För att hantera övergången till det nya systemet utan onödig byråkrati, föreslår vi att
alla föreningar som är aktiva i föreningsregistret idag räknas som stödberättigade.
Dessa kontrolleras årligen genom att de varje år ska:
• Förnya och/eller bekräfta kontaktuppgifter
• Godkänna publicering av uppgifter enligt PUL
• Skicka in verksamhetsberättelse, ekonomisk redogörelse med resultat- och
balansräkning samt årsmötesprotokoll
Nya föreningar som vill registreras som stödberättigade ska skicka in en ansökan om
detta på denna blankett med efterfrågade bilagor. Dessa granskas och godkänns av
handläggare innan föreningen införs i föreningsregistret. Innan uppgifterna publiceras
skickas de till föreningen tillsammans med en blankett om PUL.

Kontaktuppgifter
Förening
Föreningens namn

Organisationsnummer

Kontaktperson

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

e-post

Bank-/postgiro
Webbadress

Ordförande
Namn

Telefon

Adress

Mobiltelefon

Postnummer

Ort

e-post

Kassör
Namn

Telefon

e-post

Mobiltelefon

Sekreterare
Namn

Telefon

e-post

Mobiltelefon

Är föreningen ansluten till en riksorganisation?  

Ja  

Nej

I så fall vilken?
Uppge föreningens medlemsavgifter:

Jag intygar
att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald, motverkar diskriminering och
bidrar till en hållbar utveckling.

Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre)
ombeds även att intyga följande:
Jag intygar
att verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar mot
alkohol, droger, dopning, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
att föreningen underlättar för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.

Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre)
ombeds även att intyga följande:
Jag intygar
att vi arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Underskrift
Ort och datum
Underskrift

Namnförtydligande

Bilagor
Föreningens stadgar
Senaste årsmötesprotokollet
Senaste verksamhetsberättelsen (om sådan finns)
Ekonomisk redogörelse med resultat- och balansräkning (om sådan finns)

