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Föreningen
Föreningens namn

UPPGIFTER
Ansökan om utbildnings- 
bidrag för föreningar

Datum

Obs! Deltagande i kursen ska styrkas med särskilt kursintyg  
eller med underskrift av kursledaren direkt på denna  
blankett, se nedan. Till ansökan bifogas kursprogram.  
  
Gällande bidragsbestämmelser finns på blankettens baksida.

Deltagare

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 
  
Inkommen senast två månader efter 
kursens slut.

Skickas till

Kursanrrangör

Datum, t o mKurstid, datum, fr o m

Kursavgift per deltagare Resekostnad på billigaste färdsätt per person Vid bilresa antal mil

Kursort

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

PostortPostnummer

Namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Telefon (även riktnr) Födelsedatum (år månad dag)

Underskrifter (Undertecknad intygar härmed att ovanstående föreningsrepresentant/er har deltagit i kursen 
Ort, datum och underskrift (kursledaren)

Namnförtydligande

Ort, datum och underskrift (ordförande, sekreterare eller kassör)

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr)

Sala Kommun
Box 304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00
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Föreningars barn- och undomsverksamhet 
 
ALLMÄNT 
 
Bidrag utgår till ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidragsålder är 4-25 år. 
 
Föreningen skall var ansluten till riksorganisation och ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet  
inom Sala kommun. Bidrag till förening som inte är ansluten till riksorganisation, prövas särskilt av  
kultur- och fritidsnämnden. 
 
Bidrag ges inte till föreningar som erhåller lokala bidrag från landstinget eller Svenska kyrkan. 
  
 Föreningen ska ha varit verksam minst 6 månader fram till fastställt ansökningsdatum i maj. 
 
 Föreningen ska ha minst 15 aktiva medlemmar i åldern 4-25 år. Som aktiv medlem räknas den  
 som under året varit matrikelförd, betalt beslutad medlemsavgift samt varit aktiv i föreningens  
 verksamhet såsom aktiv, ledare, funktionär eller administratör. 
 
 Bidragsberättigad medlem ska vara bosatt i Sala kommun eller i föreningens naturliga upptagnings- 
 område. 
 
 Föreningen ska ta ut en medlemsavgift av samtliga bidragsberättigade medlemmar. Förening som  
 av principiella skäl inte tar ut medlemsavgift ska på annat sätt styrka att dessa medlemmar ekonomiskt  
 stöder föreningen. 
 
 Förening som inte är ansluten till riksorganisation kan få bidrag endast om följande grundkrav är uppfyllda: 
 
 att föreningen valt styrelse, antagit stadgar och eget namn 
 att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar 
 att föreningen är av ideell karaktär 
 att föreningen i övrigt uppfyller kultur- och fritidsnämndens kriterier för bidrag enligt ovan 
 
 
 
 
UTBILDNINGSBIDRAG 
 
Bidraget avser att stödja föreningens ledarutbildning för de egna medlemmarna, som under året uppnår en ålder  
av minst 13 år. Utbildningsbidrag för domarutbildning ges endast till ungdomsdomarkurser 
 
Utbildningen ska syfta till ledarskap vad gäller ungdoms-, styrelse- eller funktionärsarbetet för föreningen 
 
Bidrag utgår till kurser som omfattar minst 6 kurstimmar om 40 minuter. Utbildning som förläggs lokalt får delas  
upp på flera kurstillfällen. Kurser förlagda utom Norden godkänns inte för bidrag. 
 
Bidrag utgår med 75% av kurskostnaden och är maximerat per förening och år. 
 
Bidraget baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar. 
Nivåer: 15 – 35 medlemmar 36 – 75 medlemmar 
 76 – 150 -”-  151 – 300 -”- 
 301 – 450 -”-  451 – fler medlemmar 
 
Sk "kursintensiv" förening kan få sitt årliga maxbelopp höjt efter särskild prövning i fritidsnämnden. 
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Föreningen
UPPGIFTER
Ansökan om utbildnings-
bidrag för föreningar
Obs! Deltagande i kursen ska styrkas med särskilt kursintyg 
eller med underskrift av kursledaren direkt på denna 
blankett, se nedan. Till ansökan bifogas kursprogram. 
 
Gällande bidragsbestämmelser finns på blankettens baksida.
Deltagare
Kultur & Fritid
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA
 
Inkommen senast två månader efter
kursens slut.
Skickas till
Kurstid, datum, fr o m
Resekostnad på billigaste färdsätt per person
Vid bilresa antal mil
Födelsedatum (år månad dag)
Födelsedatum (år månad dag)
Födelsedatum (år månad dag)
Födelsedatum (år månad dag)
Födelsedatum (år månad dag)
Födelsedatum (år månad dag)
Födelsedatum (år månad dag)
Underskrifter (Undertecknad intygar härmed att ovanstående föreningsrepresentant/er har deltagit i kursen  
Elevs personuppgifter
Ort, datum och underskrift (kursledaren)
Ort, datum och underskrift (ordförande, sekreterare eller kassör)
Föreningars barn- och undomsverksamhet
ALLMÄNTBidrag utgår till ideella föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet. Bidragsålder är 4-25 år.Föreningen skall var ansluten till riksorganisation och ha sitt säte och sin huvudsakliga verksamhet 
inom Sala kommun. Bidrag till förening som inte är ansluten till riksorganisation, prövas särskilt av 
kultur- och fritidsnämnden.Bidrag ges inte till föreningar som erhåller lokala bidrag från landstinget eller Svenska kyrkan.                  Föreningen ska ha varit verksam minst 6 månader fram till fastställt ansökningsdatum i maj.         Föreningen ska ha minst 15 aktiva medlemmar i åldern 4-25 år. Som aktiv medlem räknas den 
         som under året varit matrikelförd, betalt beslutad medlemsavgift samt varit aktiv i föreningens 
         verksamhet såsom aktiv, ledare, funktionär eller administratör.         Bidragsberättigad medlem ska vara bosatt i Sala kommun eller i föreningens naturliga upptagnings-
         område.         Föreningen ska ta ut en medlemsavgift av samtliga bidragsberättigade medlemmar. Förening som 
         av principiella skäl inte tar ut medlemsavgift ska på annat sätt styrka att dessa medlemmar ekonomiskt 
         stöder föreningen.         Förening som inte är ansluten till riksorganisation kan få bidrag endast om följande grundkrav är uppfyllda:         att föreningen valt styrelse, antagit stadgar och eget namn         att föreningen är demokratiskt uppbyggd och öppen för alla som ansluter sig till föreningens stadgar         att föreningen är av ideell karaktär         att föreningen i övrigt uppfyller kultur- och fritidsnämndens kriterier för bidrag enligt ovanUTBILDNINGSBIDRAGBidraget avser att stödja föreningens ledarutbildning för de egna medlemmarna, som under året uppnår en ålder 
av minst 13 år. Utbildningsbidrag för domarutbildning ges endast till ungdomsdomarkurserUtbildningen ska syfta till ledarskap vad gäller ungdoms-, styrelse- eller funktionärsarbetet för föreningenBidrag utgår till kurser som omfattar minst 6 kurstimmar om 40 minuter. Utbildning som förläggs lokalt får delas 
upp på flera kurstillfällen. Kurser förlagda utom Norden godkänns inte för bidrag.Bidrag utgår med 75% av kurskostnaden och är maximerat per förening och år.Bidraget baseras på antalet bidragsberättigade medlemmar.Nivåer:         15 – 35 medlemmar         36 – 75 medlemmar         76 – 150 -”-                  151 – 300 -”-         301 – 450 -”-                  451 – fler medlemmarSk "kursintensiv" förening kan få sitt årliga maxbelopp höjt efter särskild prövning i fritidsnämnden.
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