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Torshälla stads nämnd

Arrangemangsbidrag för idrott och kultur mars 2018
- Torshälla Finska Förening
Förslag till beslut
Bevilja Torshälla Finska förening 20 000 kronor i arrangemangsbidrag för
Midsommarfirande i Krusgårdsparken 2018.

Ärendebeskrivning
Torshälla Finska förening ansöker om arrangemangsbidrag för att täcka kostnader i
samband med att föreningen arrangerar Torshälla Midsommarfest. Midsommarfesten
firas på Midsommarafton den 22 juni mellan kl 11-15 i Krusgårdsparken. Utöver det
kontanta bidraget finns el att tillgå vid Krusgårdsparken samt vissa transporter.
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 Torshälla stads nämnd vid minst fyra tillfällen per år.
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Finansiering
I Torshälla stads nämnds budget finns 130 000 kronor avsatta för bidrag till publika
arrangemang varav 8 000 kronor som redan är fördelade för år 2018.
Nu föreslås 20 000 kronor att fördelas till Torshälla Finska Förening.
Beslutat bidrag utbetalas i april 2018.
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