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Ansökan om att bli stödberättigad förening juni 2018
Eskilstuna Ponnytravsällskap
Förslag till beslut
Eskilstuna Ponnytravsällskaps ansökan om att bli stödberättigad förening i
Eskilstuna kommun beviljas.

Ärendebeskrivning
För att få hyra kommunala lokaler till subventionerat pris och ha möjlighet att söka
kontanta bidrag krävs att en förening ansöker om att vara stödberättigad och lever
upp till kriterierna för stödberättigade föreningar. Relationen mellan förening och
kommun ska präglas av förtroende och kommunen har tillit till de uppgifter som
föreningar lämnar.
Eskilstuna Ponnytravsällskap ansöker om att bli stödberättigad förening. Klubbens
ändamål är att verka för ponnytravets utbredande och främjande. Vid granskning
av föreningens stadgar och verksamhet föreslår förvaltningen att föreningen
godkänns som stödberättigad förening.
Kriterier som en förening måste uppfylla för att bli stödberättigad:









Föreningen ska ha ett ändamål eller en verksamhet som är ideell, det vill
säga inte ha kommersiella mål.
Föreningen ska främja och använda sina resurser till ett allmännyttigt
ändamål, till exempel kultur, idrott, utbildning, miljövård eller social
hjälpverksamhet. Läs mer om vad som menas med allmännyttig förening på
Skatteverkets webbplats
Föreningen ska ha ett demokratiskt arbetssätt.
Föreningen måste bedriva sin verksamhet inom Eskilstuna kommun, och ha
sitt säte i Eskilstuna kommun.
Föreningen ska intyga att verksamheten främjar jämställdhet och mångfald,
motverkar diskriminering och bidra till en hållbar utveckling.
Föreningen ska vara ansluten till en riksorganisation om det finns en sådan.
Medlemsavgiften ska lägst vara 50 kronor per år för en person, eller 120
kronor för en familj.
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Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet ska även uppfylla dessa
kriterier:




Föreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska intyga
att verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen
arbetar mot alkohol, droger, dopning, mobbing, diskriminering,
kränkningar, trakasserier och våld. Föreningen ska också underlätta för barn
och unga med funktionsnedsättning att delta i verksamheten.
Idrottsföreningar med verksamhet för barn och unga (20 år eller yngre) ska
intyga att de arbetar utifrån Riksidrottsförbundets policys och idéprogram.

Beslut skickas till: Berörd förening
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