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Information:
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd är baserad på antalet grupptillfällen och antal stödberättigade deltagare.
Stödberättigad förening
Ideell idrottsförening som är medlem i ett specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsstyrelsen (RS) har rätt att erhålla LOK‐stöd i enlighet
med vad som anges nedan. Därutöver har idrottsföreningar som tillhör ett idrottsförbund som har ett av RS godkänt samarbetsavtal med SF
samma rättighet. Övriga icke idrottsföreningar som bedriver organiserad ungdomsverksamhet har samma rättighet att ansöka om bidraget.
Föreningen ska ha minst 10 medlemmar i åldern 7‐25 år.
Kriterier för stöd
För att vara stödberättigad ska verksamhet till minst 75 procent innefatta utövande av den huvudverksamhet som föreningen bedriver.
Därutöver kan sådan verksamhet som direkt främjar huvudverksamheten vara stödberättigad.
Stödberättigad gruppaktivitet
En gruppaktivitet ska pågå i minst 60 minuter, ledas av minst en ledare utsedd av föreningen och bestå av minst 3 och högst 30 övriga deltagare
enligt rubriken ”Grupptillfälles‐ och deltagarstöd”. Gruppaktiviteten ska innehålla en gemensam samling och avslutning. Ledaren ska ha fyllt 13
år och vara medlem i en förening. Ledaren får inte vara ansvarig för flera gruppaktiviteter samtidigt.
Deltagarstöd
Deltagarstöd utgår för deltagare som under det kalenderår aktiviteten genomförs fyller lägst 7 år och högst 25 år. För deltagare med
funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns. Deltagare ska vara medlem i den förening som bedriver gruppaktiviteten. Undantag härifrån
gäller för av föreningen i begränsad omfattning genomförd aktivitet i rekryteringssyfte. Deltagare får endast ingå i en gruppaktivitet per
förening och veckodag.
Kontroll m.m.
Kommunen har rätt att kontrollera innehållet i en ansökan. På begäran av kommunen är förening skyldig att tillhandahålla redovisning, samt
övriga handlingar som kommunen anser nödvändiga för kontrollen.
Utbetalning
Utbetalning sker efter respektive avslutad redovisningsperiod och kontroll.
Bidrag utbetalas enligt kommunens bidragsnormer, antagna av kommunfullmäktige. Bidragsnormerna finns att ladda ner från www.hylte.se.
För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets‐ och näringslivsnämnden: Föreningsregister (blankett finns på
kommunens webbplats), verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt alkohol‐ och drogpolicy.
Ansökan
Blanketten skickas till Arbets‐ och näringslivskontoret, se adress nederst på sidan. Ofullständigt ifylld ansökan är ogiltig och återsänds för
komplettering.
Varje kalenderår omfattar två redovisningsperioder; 1 januari–30 juni med sista ansökningsdag den 31 augusti samt 1 juli–31 december med
sista ansökningsdag den 28 februari (29:e vid skottår). Ansökan ska göras av en av föreningsstyrelsen utsedd person.

Föreningsuppgifter
Förening

Ev. kansli Tfn/fax

Kontaktperson, namn

Tfn Bostad

Tfn arbete/el. mobil

Adress
Postnummer

Postadress

E‐postadress
Plusgiro

Bankgiro

Bifogade dokument
☐Föreningsregister
(E‐tjänst/blankett finns på
www.hylte.se)
☐ Alkohol‐ och drogpolicy

Arbets- och näringslivskontoret
Hylte kommun

☐Verksamhetsberättelse

☐Ekonomisk rapport

☐Revisionsberättelse

☐

☐

☐

Fabriksgatan 1
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345 -180 10
Fax 0345 -181 90

bokning@hylte.se
www.hylte.se

Plusgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 - 4354
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Redovisning
OBS: Förening är skyldig att löpande upprätta redovisning av föreningens gruppaktiviteter med uppgift om föreningens namn, SF‐idrott (i de fall
det är aktuellt), aktivitet, plats, datum, tid samt deltagarnas och ledarnas namn, personnummer, kön, eventuell funktionsnedsättning och
närvaro. Redovisningen ska undertecknas eller signeras digitalt av ansvarig ledare. Redovisningen ska på begäran av kommunen kunna uppvisas
i sin helhet.
Ange period, samt år
☐1 januari ‐ 30 juni
☐1 juli ‐ 31 december
Gruppaktiviteter
Totalt antal gruppaktiviteter under perioden

Summa

Deltagartillfällen
Flickor

7‐25 år

Pojkar

7‐25 år

Funktionsnedsatta flickor

7 år och uppåt (För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.)

Funktionsnedsatta pojkar

7 år och uppåt (För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.)

Totalt antal deltagartillfällen under perioden

Summa

Medlemmar
Antal medlemmar i föreningen i åldern 7‐25 år

Att ovanstående uppgifter är riktiga intygas av föreningens ordförande.
Vi samtycker även att personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Underskrift ordförande

Namnförtydligande

Datum

Ort

För din information vill vi meddela att Arbets‐ och näringslivskontoret använder era personuppgifter för att behandla ansökningshandlingar,
fakturering, bidrag, marknadsföringssyften och övrig administrativ handläggning.
Föreningsuppgifter kommer också att läggas ut på Hylte kommuns hemsida, under föreningsregister.
Vill du ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dessa är vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till Hylte kommun, Arbets‐ och näringslivskontoret, 314 80 Hyltebruk. Du kan också göra en skriftlig anmälan om inte du vill att
uppgifterna skall användas för direkt marknadsföring.

Arbets‐ och näringslivskontorets anteckningar:
Ansökan beviljas
Bidragsbelopp, summa
Ansökan avslås, anledning:

Underskrift handläggare

Namnförtydligande

Datum

Ort

