Ansökan om
kommunalt lokalt aktivitetsstöd

Solna stad
Kultur- och fritidsförvaltningen

samt kopior på närvarokorten
sidnr.....av (......)

föreningens namn

idnr/föreningsnummer

postgiro

adress

postnr.

ort

E-post

fax

tfn

uppgiftslämnares namn
adress, tfn dagtid, E-post

Ansökan avser perioden

1 jan - 30 jun

år

1 jul- 31 dec

Deltagartillfällen = Summan av antalet deltagare vid samtliga sammankomster. Sammankomster = antalet tillfällen en aktivitet genomförts.
anteckningar
kommunalt stöd 7-12 år
kommunalt stöd 13-20 år Deltagarbifoga
kopior

närvarokort
nr

typ av
aktivitet

grupp/
lag

antal deltagartillfällen antal deltagartillfällen
sammansammankomster pojkar flickor komster pojkar flickor

tillfällen
utan
0-taxa

(t.ex antalet sammankomster vid föregående
redovisningstillfälle eller
om redovisningen gäller
handikappidrott >20 år)

transport

samtliga totalt
Efter granskning av ovan redovisade närvarokort intygas härmed att uppgifterna är i enlighet med gällande bestämmelser för kommunalt
föreningsbidrag.
Förv ant.
Solna den:
ordförande/
firmatecknare

kassör:

namn
förtydligande:

namn
förtydligande:

Ansökan samt kopior på samtliga
redovisade närvarokort skickas till:

Solna stad, Kultur- och fritidsförvaltningen, 171 86 Solna
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Kommunalt Lokalt aktivitetsstöd, LOK-stöd
Vem kan söka bidrag
Lokalt aktivitetsstöd kan sökas av ideella Solnaföreningar.
För att vara bidragsberättigad skall de handlingar som krävs enligt bidragsreglerna vara inskickade till förvaltningen.
Föreningarnas bidrag grundas på de sammankomster för barn och ungdomar mellan 7-20 år som föreningen anordnar.
Sammankomst
För att räknas som en sammankomst måste det vara en ledarledd gruppaktivitet som pågår i minst 1 timma. Det kan exempelvis vara ett träningstillfälle för judoföreningen eller en innebandymatch. Till entrébelagda tävlingar eller kommersiella
arrangemang utgår inte bidrag.
Ledare
Ledaren får inte vara under 13 år. Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare.
Deltagare
För att räknas som deltagare måste personen vara medlem i föreningen. Deltagare i tillfälliga ”prova på” aktiviteter i
rekryteringssyfte räknas som bidragsberättigade deltagare utan krav på medlemskap.
Samma deltagare får endast räknas en gång per dag och sammankomst inom samma förening. Samma deltagare får alltså
ej räknas med i olika sammankomster under samma dag.
- För handikappad ledare eller handikappad deltagare finns ingen övre åldersgräns.
- En sammankomst måste ha minst 3 deltagare.
- I åldern 7-12 år kan bidrag utgå till som mest 2 sammankomster/vecka i 40 veckor eller som mest 80 sammankomster på
ett år.
- I åldern 13-20 år kan bidrag utgå till som mest 3 sammankomster/vecka i 40 veckor eller som mest 120 sammankomster på
ett år.
Blandade grupper
Bedriver föreningen verksamhet med blandade grupper (deltagare i varierande ålder i samma grupp) rekomenderas föreningen att använda två separata närvarokort för gruppen (ett kort för 7-12 år och ett för 13-20 år) samt att redovisa korten
var för sig på LOK-ansökan.

Så här ansöker föreningen om LOK-stöd
Närvarokortet
Vid varje sammankomst skall ett närvarokort fyllas i av ledaren för sammankomsten. Kortet skall innehålla föreningens
namn, SF-idrott (specialidrottsförbund) om det är en sådan, typ av aktivitet, plats, datum, tider, deltagarnamn, födelsedata, kön, postort (t.ex Solna) och närvaro. Kortet skall undertecknas av gruppledaren.
Det skall tydligt framgå vilken grupp eller lag som kortet avser. Föreningen själv numrerar närvarokortet.
Redovisningsperiod
Året är indelat i två redovisningsperioder. 1/1-30/6 och 1/7-31/12.
Vid redovisningsperiodens slut samlas föreningens alla närvarokort in för sammanställning.
Sammanställning och ansökan
Alla närvarokort sammanställs till en ansökan om kommunalt Lokalt Aktivitetsstöd. I ansökan skall antalet sammankomster samt summering av antalet deltagare fördelat på kön och åldersspann fyllas i. Ordföranden eller firmatecknare och
kassör skall underteckna ansökan.
För verksamhet utan möjlighet till kommunal 0-taxa och handikappidrott kan föreningen få dubbelt aktivitetsstöd. Annat
ekonomiskt stöd till föreningen från kommunen påverkar det dubbla aktivitetsstödet genom en avräkning.
Ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd och kopior på närvarokorten skickas in tillsammans.
Senaste datum för ansökan för våren aktiviteter är 15/8 och för höstens aktiviteter är 15/2. För sent inkommen ansökan
ger inte rätt till bidrag.
Utbetalning
Utbetalning sker till ett föreningstecknat postgirokonto. Utbetalningen för vårens verksamhet sker preliminärt i september/oktober. Utbetalningen för höstens verksamhet sker preliminärt i mars/april. Vid kontroll får föreningen sin utbetalning när kontrollen är avslutad.
Aktuell information, bidragsregler och blanketter finns på www.solna.se samt hos Kultur- och fritidsförvaltningen.
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