REGLER FÖR KOMMUNALT BIDRAG TILL FÖRENINGAR I HAMMARLANDS KOMMUN

Fastställd av kommunfullmäktige den 10.11.2016 § 65

1. Allmänna förutsättningar
1.1. Bidragsberättigade föreningar
Enligt de här bestämmelserna betalas bidrag till föreningar i Hammarlands kommun,
vilka bedriver allmännyttig verksamhet.
Aktivitetsbidrag kan på ansökan beviljas till föreningar med annan hemort än
Hammarland för verksamhet i annan kommun för ungdomar bosatta i Hammarland.
Aktivitetsbidrag kan i de här fallen ansökas från kommunen.
Bidrag betalas inte till sådan verksamhet för vilken förening erhåller bidrag från annan
myndighet enligt särskilda bestämmelser. Det här regelverket tillämpas inte vid
beviljande av bidrag till Hammarlands FBK.
Takorganisationer i landskapet Åland kan inte beviljas kommunalt bidrag på annat sätt
än genom en eventuell lokal avdelning.
När en ny förening anhåller om bidrag besluter kommundirektören i samråd med
ifrågavarande ansvarsområdes tjänsteman till vilken förvaltning föreningen skall höra
när det gäller bidragsfördelning.

1.2. Bidragsformer
Bidrag utgår i form av grundbidrag, aktivitetsbidrag och renoverings- och
investeringsbidrag. Till föreningar vilka har sin hemort ytterom Hammarlands
kommun samt bedriver sin verksamhet ytterom Hammarland kan endast
aktivitetsbidrag beviljas.
För regelbunden ungdomsverksamhet i av kommunen ägda anläggningar och lokaler
avlyfts hyran av fritidsnämnden.

1.3. Bidragsgrund
Föreningsmedlemmar som bor stadigvarande i Hammarland och som betalt
medlemsavgift till föreningen utgör grund för beräkning av bidrag. För att föreningen
skall anses bidragsberättigad måste antalet bidragsberättigade medlemmar uppgå till
minst tio.
Förtroendeorgan skall sträva till jämställdhet mellan flickor - pojkar samt kvinnor män vid beviljande av bidrag. Bidrag skall beredas så att båda könens lika rätt till
aktiviteter tillgodoses.
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2. Grundbidrag
2.1. Ändamål
Grundbidraget är avsett att årligen täcka utgifter för allmän föreningsverksamhet,
administration, telefon, trycksaker, underhåll av anläggningar m.m. vilka kan inordnas
under begreppet allmänna kostnader för verksamhetens bedrivande. Grundbidrag kan
beviljas endast föreningar med hemorten Hammarland.

2.2. Bidrag
Bidrag utgår efter prövning med medlemsantalet samt föreningens aktivitet som
grund.

3. Aktivitetsbidrag
3.1. Ändamål
Bidraget avser att främja aktiv gruppverksamhet bland barn och ungdom.
3.2. Villkor
Vid behandling av budget fastställer kommunfullmäktige den summa aktivitetsbidrag
som betalas ut till en förening med hemort i Hammarland samt ett skilt belopp som
kan fördelas av fritidsnämnden mellan föreningar som har en annan hemort än
Hammarland och som ordnar aktiviteter för ungdomar från Hammarland.
Aktivitetsbidragets storlek till föreningar med annan hemort än Hammarland och som
ordnar aktiviteter för ungdomar från Hammarland i andra kommuner kan högst vara
den summa som föreningens hemkommun ger i aktivitetsbidrag per person. Bidrag
kan sökas av föreningar som aktiverar ungdomar mellan 10-18 år.
I sådana fall där flera föreningar med annan hemort än Hammarland söker om
aktivitetsbidrag fördelas bidraget jämt mellan de sökande och i proportion till den
aktivitet som ordnas för Hammarlands ungdomar. Aktivitetsbidrag kan dock beviljas
högst till den summa som Hammarlands kommunfullmäktige fastställt i budget för
verksamhet utanför kommunen.
Gruppen skall ha minst fem sammankomster på 1-2 timmar.
För varje grupp skall finnas en ansvarig ledare samt en ersättare för denna.
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3.3. Bidrag
Bidraget avser täcka en del av kostnader för material och ledararvoden.
Respektive förvaltningsorgan bereder det belopp som utgår som aktivitetsbidrag
genom analys av inlämnade ansökningshandlingar. En självfinansieringsgrad om 15 %
av bruttoutgifterna skall beaktas.

4. Renoverings- och investeringsbidrag
En bidragsberättigad förening med hemort i Hammarland kan söka bidrag för att
finansiera ett renoverings- eller investeringsprojekt. Kommunens bidrag utgör vid
renoveringar och investeringar alltid en andrahands bidragsform. Bidrag skall i första
hand sökas från övriga myndigheter och inrättningar.
Bidraget för renoverings- och investeringsbidrag prövas från fall till fall av
kommunen. Renoveringen- eller investeringen skall vara ändamålsenlig och
kostnadsmässigt i proportion till den verksamhet som föreningen bedriver.

5. Ansökan
En ansökan om bidrag sker skriftligt och den skall vara inlämnad till kommunen
senast den 1.9. året innan det år som verksamhetsbidraget avser.
Till ansökan skall bifogas bokslut och revisionsberättelse, verksamhetsberättelse samt
budget för följande verksamhetsår.

6. Beviljandet
Storleken på det årliga bidraget bereds av respektive förtroendeorgan genom
kommunens budget och ekonomiplan. Kommunfullmäktige fastställer fördelningen av
bidrag i samband med att budget och ekonomiplan för följande år antas.

Det här regelverket är ordagrannt detsamma som Kfge godkände den 10.11.2016 § 65
Hammarland den 21 november 2016,
Kurt Carlsson
kommundirektör
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