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Arrangemangsbidrag för idrott och kultur, juni 2017
Förslag till beslut
1. Bevilja föreningen Eskilstuna Jazzklubb 210 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens arrangemang under år 2017
2. Bevilja Eskilstunaortens Ryttarförening 35 000 kronor i arrangemangsbidrag
för föreningens nationella arrangemang under 2017.
3. Bevilja Royal Eskilstuna 100 000 kronor i arrangemangsbidrag för föreningens
offentliga arrangemang under 2017.
4. Bevilja föreningen Scenknuten 80 000 kronor i arrangemangsbidrag för
föreningens uppsättning av ”Footloose” under hösten 2017.

Ärendebeskrivning
Föreningen Eskilstuna Jazzklubb ansöker om bidrag för föreningens arrangemang
under år 2017. Föreningen arrangerar ett flertal konserter på olika scener i Eskilstuna.
Föreningen samarbetar med flera olika aktörer och har också ett samarbete med
Eskilstuna Musikskola.
Eskilstunaortens Ryttarförening ansöker om bidrag till att täcka kostnader i samband
med att föreningen arrangerar tävlingar. Föreningen arrangerar både tävlingar på lokal
och nationell nivå. Föreningen föreslås få bidrag när föreningen arrangerar tävlingar på
nationell nivå på bland annat Sundbyholms Ridsportarena.
Föreningen Royal Eskilstuna ansöker om arrangemangsbidrag för föreningens
offentliga arrangemang under år 2017. Föreningen arrangerar en mängd olika
verksamheter, bland annat film, musik samt föreläsningar.
Föreningen Scenknuten ansöker om arrangemangsbidrag när föreningen sätter upp
”Footloose-The Musical” på Eskilstuna teater under hösten 2017 med premiär den
21 oktober. I uppsättningen av Footloose är cirka 40 medlemmar i föreningen direkt
involverade, både på och bakom scenen.
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Föreningar som arrangerar publik verksamhet har möjlighet att få bidrag för
kulturarrangemang som teaterföreställningar och konserter och för större
idrottsevenemang.
För produktioner och programverksamhet finns möjlighet att söka om ett samlat
bidrag för arrangemang under en säsong.
Ansökningarna bedöms utifrån följande kriterier:
 hur mycket arrangemangen bidrar till ett brett utbud av publika arrangemang,
 hur nyskapande är arrangemangen,
 förväntat publik- och deltagarantal.
Arrangemang som sker i samverkan mellan föreningar prioriteras. För arrangemang
med inträde, där budgeten för arrangemanget är osäker är det möjligt att söka
förlustgaranti upp till ett beslutat belopp.
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.
Arrangemangsbidrag fördelas av Kultur- och fritidsnämnden vid
cirka fyra tillfällen per år.
Finansiering
I kultur- och fritidsnämndens budget finns 2 500 000 kronor avsatta för bidrag till
publika arrangemang och 1 644 563 000 kronor är redan fördelat för år 2017.
Nu föreslås 425 000 kronor att fördelas.
Beslutade bidrag utbetalas i juni månad 2017.
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