
Regler för statligt och kommunalt 
lokalt aktivitetsstöd till föreningar i 

Stenungsunds kommun 
 
 
 

Statligt bidrag består av: 

 Statligt bidrag gäller endast idrottsföreningar som är medlem i 
Specialidrottsförbund (SF) anslutet till Riksidrottsförbund (RF).  

 Ett grundbidrag och ett rörligt bidrag. Belopp beror på det totala antalet 
ansökningar. 

 En sammankomst ska bestå av minst 3 deltagare i åldern 7-25 år utöver ledare. 

 Ledare i åldern 13-25 år får räknas som deltagare. 

 Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst. 

 För ledare och deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre 
åldersgräns. 

 Ansökan görs senast den 25 augusti. 
 
Kommunalt bidrag består av: 

 3 kr/deltagare och tillfälle i åldern 7-20 år. 

 En sammankomst ska bestå av minst 5 deltagare i åldern 7-20 år. 

 Bidrag utgår för maximalt 25 deltagare per sammankomst. 

 Ledare i bidragsberättigad ålder får räknas som deltagare. 

 Ansökan görs senast den 15 augusti 
 
 Varje sammankomst ska vara minst 60 minuter. Omklädning får inkluderas i 

denna tid. 

 Bidrag utgår endast en gång per dag och grupp. 

 Bidrag utgår ej till studiecirkelsammankomster, vilka får statsbidrag i annan 
ordning. 

 Sammankomsten måste innehålla en gemensam samling med någon form av 
instruktion. Träning kan ske individuellt eller i grupp. En gemensam avslutning 
ska göras. 

 Gruppledaren ska vara närvarande vid sammankomsten och får inte ur 
bidragssynpunkt vara ledare för flera grupper samtidigt. 

 En grupp får i redovisningssynpunkt ej delas upp i mindre grupper. 

 Närvarokort där kön och ålder redovisas ska föras vid varje sammankomst. 
 
Ansökningsblanketter för kommunalt bidrag finns hos Idrott/Anläggningar 
Sundahallen, Stenungsund. Telefon 0303-738371, eller www.stenungsund.se. 
Statligt bidrag söks digitalt via www.idrottonline.se. 
 



 

NÄRVAROKORT 
för 

Lokalt aktivitetsstöd 
 
 
Så här fylls närvarokorten i: 
 
1. Vid varje sammankomst ska närvarokort fyllas i. Kortet ska innehålla föreningens 

namn, sektion, idrott eller motsvarande, plats, datum, tider, form av aktivitet, ledarens 
och deltagarens namn, födelsedata och närvaro. Varje närvarokort måste ha ett 
specifikt nummer. 

2. Året är indelat i två redovisningsperioder. 1/1-30/6 och 1/7-31/12. Fyll också i vilket år 
och kryssmarkera vilket period ansökan avser.  

3. Fyll i för- och efternamn på varje deltagare samt födelsedata. Även uppgift om vem 
som är ledare för gruppen ska anges. Bidrag utbetalas även för ledare som är i 
bidragsberättigad ålder (7-20 år för kommunalt och 7-25 år för statligt). 

4. Vid varje sammankomst markeras närvaro för de deltagare som är närvarande.  

5. Summering sker och redovisas i fälten under respektive datum till höger om S:a statligt 
och S:a kommunalt för de sammankomster som är bidragsberättigade (minst 3 
deltagare för statlig och minst 5 deltagare för kommunalt). Om gruppen är större än 22 
deltagare inkl ledare används fler närvarokort för samma sammankomst. Bidrag erhålls 
dock för max 25 deltagare per sammankomst för kommunalt bidrag och max 30 
deltagare per sammankomst för statligt bidrag.  

6. Summering sker också i kolumner till höger för flickor, pojkar och åldersgrupp för 
respektive deltagare för de tillfällen som berättigar till bidrag. Summer varje kolumn för 
statlig respektive kommunalt bidrag. Dessa värden förs sedan över till 
ansökningsblanketten. 

7. I gråmarkerade fält Summa deltagartillfällen summeras närvarokortets totala antal 
bidragsberättigade deltagartillfällen för statligt respektive kommunalt bidrag. 

8. Föreningen utser en person som sammanställer alla närvarokort till en ansökan som 
sändes eller lämnas till Idrott/Anläggningar, Sundahallen, 444 47 Stenungsund för 
kommunalt bidrag. Statligt bidrag söks digitalt via www.idrottonline.se. 

9. Närvarokort undertecknas av gruppledaren.  


