SOLLENTUNA
FÖRFATTNINGSSAMLING

REGLER
FÖR
BIDRAG TILL IDEELLA KULTURFÖRENINGAR INOM SOLLENTUNA
KOMMUN
Antagna av kultur- och fritidsnämnden 1996-02-01, § 4.
Reviderade av kulturnämnden 1999-02-25, §17

Verksamhetsbidrag kan beviljas förening som har till syfte att bedriva kontinuerlig
verksamhet inom kulturområdet - t ex konst, musik, teater, dans, film, foto, kulturmiljö- och
hembygdsvård. Stöd lämnas i form av årsbidrag eller startbidrag.
Årsbidrag
1. För att vara berättigad gäller följande villkor:
a) Föreningen ska ha varit verksam under minst ett år
b) Medlemskap ska vara öppet för en var intresserad
c) Föreningen skall ha minst 14 medlemmar. Ungdomsförening och/eller förening som
bedriver utåtriktad verksamhet av synnerligen stor betydelse för kommunens kultur,
kulturmiljö och/eller hembygdsvård kan erhålla bidrag även om antalet medlemmar är
färre än 14.
d) Föreningen ska ha sitt säte och sin verksamhet förlagd till Sollentuna
e) Minst hälften av medlemmarna ska vara boende i Sollentuna
f) Föreningen ska ha egen styrelse, stadgar och kassaförvaltning
g) Medlemsavgift ska tas ut årligen
2: Bidrag utgår ej
a) Bidrag utgår inte till förening vars huvudsakliga uppgift är att tillvarata
medlemmars yrkesmässiga, fackliga eller ekonomiska intressen
b) Bidrag utgår ej till förening som får bidrag till kulturverksamhet av annan kommunal
instans eller från den kyrkliga kommunen
Startbidrag
För startbidrag gäller att föreningen har fastställda stadgar och stadgeenligt vald styrelse samt
fyller under ”årsbidrag” angivna villkor med undantag av punkten a).
Startbidrag utgår med 1 000 kronor per förening.
Ansökningar
Alla uppgifter i ansökningsblanketten ska vara ifyllda.
Ansökan om årsbidrag ska vara åtföljd av senast avgivna årsmötesprotokoll,
verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan
för bidragsåret.
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Om kulturnämnden*) ej tidigare erhållit föreningens stadgar ska även dessa bifogas.
Ansökan om startbidrag ska vara åtföljd av protokoll från föreningens bildande samt stadgar.
I båda fallen gäller att ansökningarna ska vara kulturnämnden*) tillhanda senast den 15
november. Utbetalning av beviljat bidrag sker till föreningens postgiro.
Ansökan
Blankett kan rekvireras från Sollentuna kommun, Kulturnämnden*).

*) Kultur- och fritidsnämnden enligt fullmäktiges beslut 2002-11-28, § 143
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