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Stimulansbidrag för idrott och kultur augusti 2017
Förslag till beslut
1. Bevilja Eskilstuna Gymnastikförening 60 000 kronor i bidrag till
metodutveckling av verksamheten.
2. Bevilja Eskilstuna Linden Hockey 60 000 kronor i bidrag till utveckling av
föreningens tjejhockey.
3. Bevilja Eskilstuna Rollers BJJ-klubb 15 000 kronor i bidrag till uppstart av
föreningens ungdomsverksamhet.
4. Bevilja Stora Sundby GoIF 12 000 kronor i bidrag till inköp av elektronisk
tidtagningsutrustning.
5. Avslå Svenska Vänskapsföreningens ansökan om stimulansbidrag.

Ärendebeskrivning
Eskilstuna Gymnastikförening ansöker om bidrag till att utveckla verksamheten.
Föreningen planerar att utveckla den befintliga verksamheten ”PÅ G Me Gibbon”
så att den passar att flytta ut till skolgymnastikhallar runt om i Eskilstuna. I
samband vill man också ta fram en ny utbildning som passar den utvecklade
verksamheten.
Föreningen vill också utveckla den befintliga Kvinnliga artistiska gymnastiken till
att inte bara sträva efter att gymnasterna ska bli internationella toppgymnaster utan
till att alla ska kunna träna och tävla efter sina förutsättningar. Föreningen vill även
här ta fram en utbildningsmodell som passar den nya verksamheten.
Eskilstuna Linden Hockey ansöker om stimulansbidrag för att utveckla föreningens
tjejverksamhet. Föreningen ansöker om bidrag till utbildning, utrustning och
marknadsföring. Föreningen har idag ca 30 flickor som spelar hockey och
föreningens mål med projektet att man inom 1-2 år ska ha 60-100 flickor aktiva.
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Eskilstuna Roller BJJ klubb är en förening som har brasiliansk Jiu Jiutsu på
programmet. Föreningen har just nu en satsning på att utveckla verksamheten för
barn och unga. Förvaltningen föreslår att föreningen får ett startbidrag.
Stora Sundby GoIF ansöker om bidrag till att köpa in elektronisk utrustning som
orienterare använder vid träning och tävling för att kunna ta tidtagning och
stämpling.
Svenska Vänskapsföreningen ansöker om stimulansbidrag till föreningens
verksamhet. Föreningen har sportverksamhet för medlemmar på programmet och
söker bidrag till omkostnader. Föreningen får aktivitetsmedlemsbidrag för
föreningens verksamhet vilket gör att Kultur och fritidförvaltningen föreslår avslag
på ansökan om stimulansbidrag.
Enligt kommunfullmäktiges beslut gäller följande.
”Stimulansbidrag kan ges särskilda satsningar i syfte att uppfylla kommunens
mål för idrotts- och kulturpolitik. Satsningen kan till exempel vara ett projekt
som syftar till att förbättra föreningens arbete, att inleda en ny verksamhet på
försök eller uppsökande verksamhet för nya målgrupper.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
 Samverkan med, skolan, fritidsgårdar och mötesplatser,
 Insatser för nya målgrupper ska ta del av föreningens verksamhet
 Insatser som stödjer en hållbar utveckling, miljö, jämställdhet och mångfald
eller motverkar diskriminering
Ansökningar som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. Kultur- och
fritidsnämnden kan besluta om att under ett år avsätta särskilda medel för
insatser inom ett prioriterat område.
För att en förening ska kunna beviljas bidrag så måste den vara godkänd som
stödberättigad förening. I och med att föreningen är det så måste man arbeta med
ett antal frågor, till exempel jämställdhet och mångfald och utifrån ett demokratiskt
synsätt.
Stimulansbidrag kan sökas löpande under året.
Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 1 000 000 kronor avsatta för
stimulansbidrag för idrott och kultur. 147 000 kronor föreslås fördelas nu,
331 500 kronor har redan fördelats för år 2017 vid Kultur och fritidsnämndens
sammanträden i december 2016 och april 2017. Resterande bidrag fördelas senare
under 2017.
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Beslutet skickas till: Berörda föreningar

Eskilstuna – den stolta Fristaden

