
   Omsorgsförvaltningen    Föreningsbidrag 

Obs! Obligatoriska fält markeras med * 

Föreningens namn * Organisationsnummer * 

Adress * (gata, box, etc.) Postnummer * Postort * 

Telefonnummer dagtid (även riktnummer) E-post 

Kontaktperson

Antal medlemmar * (folkbokförda i kommunen) Postgiro * Bankgiro * 

Föreningens disponibla kapital * 

Bilagor * (senast aktuella) 

 Aktuella stadgar 

 Medlemsmatrikel 

 Verksamhetsplan 

 Årsberättelse 

 Bokslut 

 Revisionsberättelse 

 Protokoll från senaste årsmötet 

Ansökan om särskilt bidrag avser:  (ange kostnadsberäkning och totalsumma)

Redovisning av särskilda bidrag föregående år. Bilagor krävs, kopia på faktura eller intygande från föreningens revisor 

Jag intygar att ovan lämnade uppgifter är sanningsenliga 

Ort: Datum: 

Namnteckning 



Grundläggande krav på föreningen 

• Föreningen skall ha antagit stadgar enligt demokratiska principer, valt styrelse och revisorer,
upprättat medlemsmatrikel med namn, födelseår och uppgift om erlagd medlemsavgift

• Föreningen ska ha till syfte att berika livet för pensionärer och personer med funktionshinder.
Omsorgsnämnden avgör om en förenings syfte och verksamhet överensstämmer med de
grundläggande förutsättningarna för bidrag

• Föreningen skall vara öppen för alla som önskar stödja föreningens ändamål och syfte.
Pensionärsföreningar får begränsa medlemsunderlaget till den som uppbär pension och/eller fyllt
65 år

• Föreningen skall ha minst 25 betalande medlemmar som är folkbokförda i Kristianstad Kommun.

• Föreningen ska bedriva en kontinuerlig verksamhet

• Föreningens medlemsavgifter skall uppgå till minst: vuxen 100 kronor/år, barn/studerande 50
kronor/år, familj 200 kronor/år

• Föreningen skall ha post- eller bankgirokonto

Särskilt bidrag 

• Förening kan söka särskilt bidrag för planerad verksamhet. Till ansökan skall fogas en beskrivning
och kostnadsberäkning för den aktivitet man söker bidrag till.

• Vid beviljande av särskilt bidrag kommer prioritering att göras med hänsyn till syftet med
bidragsverksamheten. Föreningar som bedriver stödjande och aktiverande verksamhet, t.ex. via
Omsorgsförvaltningens mötesplatser eller boenden, prioriteras. Verksamheten kan avse även
personer som inte är medlemmar i arrangerande förening

• Avstämning kommer att göras med andra möjliga bidragsgivare, t.ex. kommunala
nämnder/förvaltningar.

Redovisning av Särskilt bidrag 

• Senast 28 februari året efter det verksamhetsår för vilket särskilt bidrag blivit beviljat ska
föreningen redovisa hur bidraget använts. Redovisning ska styrkas med kopia på fakturor eller
intygande från föreningens revisorer.

• Särskilt bidrag som helt eller delvis använts på ej avsett sätt skall återbetalas i den del det inte
stämmer med ansökan om särskilt bidrag, motsvarande gäller för den del av bidraget som det
saknas redovisning för. Istället för återbetalning kan kvittning mot nytt bidrag göras.

Ansökan skickas/lämnas senast den 28 februari till: 

Kristianstads kommun 
Medborgarcenter 
Rådhus Skåne 
291 80 Kristianstad 
E-post: kommun@kristianstad.se

Besöksadress: 
Rådhus Skåne 
Stora torg, Kristianstad 
Tfn: 044-13 50 00 
Hemsida: www.kristianstad.se 

Behandling av personuppgifter enligt dataskyddsförordningen  
Omsorgsnämnden är personuppgiftsansvarig. Personuppgifter som lämnas behandlas för att handlägga ditt ärende. Uppgifterna kan på begäran 
lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. Du har rätt att efter skriftlig begäran få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig. 
Omsorgsnämnden ska omgående rätta felaktiga och missvisande uppgifter. Du har under vissa förutsättningar rätt att få dina personuppgifter 
raderade, begränsade eller överförda. Läs mer om hur kommunen behandlar personuppgifter på www.kristianstad.se/personuppgifter . Kontakt till 
kommunens dataskyddsombud dataskyddsombud@kristianstad.se . Du kan kontakta Integritetsskyddsmyndigheten om du har klagomål på hur dina 
personuppgifter behandlas.

mailto:kommun@kristianstad.se
file://NetApp03/webb$/Formul%C3%A4r/Word%20Formul%C3%A4r/www.kristianstad.se

	Organisationsnummer: 
	Postnummer: 
	Telefonnummer dagtid även riktnummer: 
	Epost: 
	Kontaktperson: 
	Föreningens disponibla kapital: 
	Aktuella stadgar: Off
	Medlemsmatrikel: Off
	Verksamhetsplan: Off
	Årsberättelse: Off
	Bokslut: Off
	Revisionsberättelse: Off
	Protokoll från senaste årsmötet: Off
	Ansökan om särskilt bidrag avser: 
	Redovisning av särskilda bidrag föregående år Bilagor krävs kopia på faktura eller intygande från föreningens revisor: 
	Ort: 
	Datum: 
	Föreningens adress: 
	Föreningens namn: 
	Postort: 
	Bankgiro: 
	Postgiro: 
	Medlemmar: 


