Aktivite
A
etsbidra
ag 7‐20 år
å
Ändamål
mulera till att barn
b
och ungdomar ges likartaade och goda
Ändamålet med bidrraget är, att stim
förutssättningar att ta aktiv del i för enings arbete, delta i aktivitett av hög kvalitett och utvecklass i
gemeenskap kring ettt intresse.
Bidrag lämnas per deltagare
d
och a ktivitet som ge
enomförs av lok
kal förening.
ad aktivitet mennas den som
Med bidragberättiga
• genomförs med läggst tre deltagarre i åldern 7 – 20
2 år
• påggår under minst en timme
• är beslutad
b
och ekonomiskt planeerad av styrelse
e, sektion, medlemsmöte ellerr motsvarande.
Bidragg lämnas endasst en gång per ddag och grupp, oavsett antalett deltagare ochh aktivitetens längd. Den
som deltar
d
i mer än en aktivitet perr dag inom sam
mma förening, få
år bara medräkknas vid en av dessa
d
aktiviteter.
Bidragg lämnas inte till entrébelagdaa tävlingar ellerr kommersiella arrangemang ssom exempelviss danser,
bingo
o och basarer. Detsamma
D
gälleer till sammankomst i studiecirrkel, som subveentioneras med
d stats‐
och/eeller kommunalt bidrag i anna n ordning.
Vid vaarje aktivitet skka föras närvarookort. Gruppled
dare eller biträd
dande gruppleddare skall närvara under
aktivitet och får inte
e ur bidragssynppunkt vara ledaare för fler grup
pper under sam ma timme. Led
daren ska
na på närvarokoort är riktiga. Närvarokort ska förvaras underr minst 5 år efte
er
intygaa att uppgiftern
ansökkningstillfälle.
Aktiviitetsbidrag lämnas med följan de belopp per deltagare och aktivitet
a
a)

7 – 12 år…
………………………
…………………………
…………………………
……4 kronor
13 – 16 årr………………………
………………………………………………
……7 kronor
17 – 20 årr………………………
………………………………………………
……5 kronor

b)

Flickor i åldrarna 7 – 20 åår……………………
…………………………
……3 kronor, utö
töver belopp ovvan

c)

….5 kronor
Personer med utvecklinggsstörning överr 20 år………………

Angivvna belopp kan justeras under och mellan bid
dragsår om det totala antalet rredovisade delttagare per
aktivitet överstiger det
d antal, som äär beräknat och
h som det finns ekonomiskt uttrymme för.

