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BRA ATT VETABRA ATT VETA

INNEHÅLL

Blanketter
Våra ansökningsblanketter är i PDF-
format och går att fylla i direkt i datorn.
När blanketten är ifylld, skriver ni ut,
undertecknar och skickar in den eller
scannar och skickar med e-post.

Blanketterna hittar ni på www.bastad.se.
Tryck på Självservice uppe i högra hörnet
och sedan på Blanketter Uppleva och Göra

E-tjänst - Närvarorapportering
Alla föreningar med barn- och ungdoms-
verksamhet ska rapportera in förening-
ens bidragsberättigade aktiviteter via
närvarokort på nätet (ApN).
För mer info se www.bastad.se och sök
ApN.
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§1
Det kommunala bidraget avser att täcka en del av kostnaderna för
föreningens verksamhet. Medlemmarna ska därför själva, genom
skäliga medlemsavgifter och egna arbetsinsatser, stödja föreningens
verksamhet.

§2
Bidragsberättigad förening ska vara verksam i Båstads kommun och vara öppen för alla.
Majoriteten av medlemmarna ska vara mantalsskrivna i Båstads kommun. Föreningen ska
vara ansluten till riksorganisation som är godkänd för erhållandet av statligt stöd till sin
centrala verksamhet. Lokala föreningar kan undantas från regeln om anslutning till en
riksorganisation efter särskild prövning.

§3
Föreningen ska ha antagit stadgar, valt styrelse och varit verksam under minst 12 månader.
Undantag: Vid ansökan om startbidrag gäller speciella regler.

§4
Bidrag utgår till förening som har minst 10 medlemmar i åldern 4‐25 år och som är mantals-
skrivna i Båstads kommun, Laholms kommun och/eller Ängelholms kommun. Föreningen
ska genomföra minst 300 deltagaraktiviteter per år för åldersgruppen 4‐25 år.

§5
Till bidragsansökan ska bifogas verksamhetsberättelse, rapport över ekonomisk ställning
och resultat samt revisionsberättelse.

§6
Bidragsansökan ska inlämnas till kommunen på särskild blankett och vara undertecknad av
ordförande/kassör och revisor.

§7
Lämnar föreningen avsiktligt oriktiga uppgifter hanteras sådan situation civilrättsligt.
Inträffar sådan händelse mer än en gång förlorar föreningen rätten till kommunala bidrag
nästkommande år.

§8
Beviljat bidrag utbetalas endast till föreningens plusgiro eller bankgiro.

§9
Föreningen ska främja en livsstil som motverkar bruk och missbruk av alkohol,
tobak och andra droger samt mobbing. En förutsättning för kommunalt stöd är
att det i varje förening ska finnas en drog‐ och mobbingförebyggande policy.

ALLMÄNNA BESTÄMMELSERALLMÄNNA BESTÄMMELSER
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STARTBIDRAG

Sökande förening ska ha minst 10 registrerade medlemmar i åldern
4‐25 år, som är mantalsskrivna i Båstads kommun, Laholms kommun och
Ängelholms kommun. Föreningen får inte ha varit verksam på orten under den
senaste treårsperioden.

Till ansökan om startbidrag ska bifogas:

Intyg att föreningen tillhör riksorganisation
Protokoll från styrelsens konstituerande sammanträde
Stadgar
Medlemsmatrikel
Verksamhetsplan
Uppgift om föreningens plusgiro eller bankgiro
Namn och adress till ordförande, sekreterare och kassör

Föreningen är återbetalningsskyldig om ingen verksamhet har bedrivits första året och
ingen verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse redovisats.

Startbidraget är 10 000 krStartbidraget är 10 000 kr
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VERKSAMHETSBIDRAG
Verksamhetsbidraget innebär att föreningen får ett bidrag
varje gång medlemmar i olika åldrar är aktiva.

För att vara berättigade till verksamhetsbidrag ska medlemmarna vara
skrivna i Båstads, Laholms eller Ängelholms kommun.

6 kr 4-6 år och 21-25 år
18 kr 7-20 år

-
-

6 kr 4-6 år och 21-25 år
18 kr 7-20 år

-
-

Följande förutsättningar ska uppfyllas:

Medlemmen deltar i aktiviteter minst 8 ggr under året
Vid varje aktivitetstillfälle ska man vara minst 5 deltagare inkl ledare (tennis, ridning
och bågskytte 3 deltagare inkl ledare)
Närvarokorten ligger till grund för ansökan
Aktiviteterna ska vara planerade av styrelse, sektion, medlemsmöte eller motsvarande
Endast en aktivitet per idrottsgren/sport och individ samt dag får medräknas i samma
förening
Aktiviteten ska vara minst 1 timma
Högsta antal aktiviteter per individ och vecka är 4 st (gäller inom samma sport eller
samma förening)
Om 2 eller flera föreningar redovisar en och samma person som aktiv medlem vid
samma tillfälle utgår inget bidrag. Föreningarna får själva lösa frågan om vem som
är berättigad till bidrag.

Bidrag utgår inte till entrébelagda tävlingar, kommersiella arrangemang och
studiecirklar.

Bidraget utbetalas dels i februari för perioden 1 juli - 31 december
och dels i augusti för perioden 1 januari – 30 juni.



LOKALBIDRAG
Lokalbidrag utgår med

till ideella föreningar som hyr lokaler för sin ideella verksamhet.

För lokalbidrag gäller

50 % av godkänd hyreskostnad

ett maxtak om 80 000 kr per förening

Lokalbidrag utgår inte till hyra av

Kommunala idrotts- och gymnastiklokaler eller

Skattesubventionerade lokaler/anläggningar, som Drivananläggningen (Drivan-,
Borga- och Parkethallen), Grevie Idrottshall, Förslövs IFs och Båstads GIFs konst-
gräsplan.

Avtal om hyra av lokal ska godkännas av kommunen.

Bidraget utbetalas i februari månad.

50 % av godkänd hyreskostnad

ett maxtak om 80 000 kr per förening

ANLÄGGNINGSSTÖD
Anläggningsstöd täcker hela kostnaden för föreningarnas grundavgift för vatten enligt
gällande VA-taxa, motsvarande 20 mm ledning.

Bidraget utbetalas i februari månad.
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DRIFTSBIDRAG
Förening som äger och driver egen anläggning eller arrenderar anläggning kan

ansöka om bidrag till driften av anläggningen. Varje anläggning poängsätts
enligt ett särskilt system och poängens värde i kronor bestäms i sam-
band med budgetarbetet. Driftsbidrag utbetalas endast till ideella

föreningar.

Bidraget är avsett för drift av anläggningen, löpande och periodiskt underhåll, byte och
inköp av inventarier och maskiner.

Hyr föreningen varaktigt ut hela eller delar av anläggningen till annan, utgår inte drifts-
bidrag till nämnda del. Undantag kan göras för uthyrning till andra föreningar som uppfyller
kraven för lokal/driftsbidrag.

Önskar förening ändring av poängsättningen för sin anläggning ska detta meddelas till
kommunen senast den 31 december.

Kommunen har rätt att dra in hela eller delar av bidraget om anläggningen inte sköts på ett
godtagbart sätt.

Bidraget utbetalas i februari månad.

För att föreningar ska få max 130 000 kr i driftsbidrag måste förening
också uppvisa minst 3 000 aktivitetstillfällen per år.

3 000 och fler aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 130 000 kr
2 000‐2 999 aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 100 000 kr
1 000–1 999 aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 70 000 kr
150–999 aktivitetstillfällen ger ett maxtak om 50 000 kr

Driftsbidraget är idag 800 kr/driftspoäng
Maxtak om 130 000 kr per förening
Driftsbidraget är idag 800 kr/driftspoäng
Maxtak om 130 000 kr per förening
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DRIFTSBIDRAG - PoängsystemDRIFTSBIDRAG - Poängsystem
IDROTTSPLATSER

KLUBBUTRYMMEN

TENNISANLÄGGNING

Gräsplan > 60 x 100 m 30 p
Gräsplan < 40 x 60 m 5 p

Konstgräsplan > 60 x 100 m 15 p

Grusplan > 60 x 100 m 8 p
Grusplan < 60 x 40 m 3 p

Belysning per plan 1 p

Övriga gräsytor per 1 000 kvm 0,04 p

Klubblokal per kvm 0,06 p
Omklädning per kvm 0,08 p
Bilokaler per kvm 0,04 p

Tennisbana grus 7 p

Ridhus per 100 kvm 3 p
Paddock grus per kvm 2 p*
Stallboxar per box 0,5 p

Dressyrbana per kvm 3 p**
Hoppbana gräs 15 p

Uteridanläggning gräs 0,4 p***
Uteridanläggning grus 0,3 p***

*2 p per 1000 kvm upp till 5000 kvm, därefter 1 p per 1000 kvm
**3 p per 1000 kvm upp till 2500 kvm, därefter 1 p per 1000 kvm

***per 1000 kvm

RIDANLÄGGNING
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SKID- OCH FRITIDSANLÄGGNING

SKJUTBANOR

SMÅBÅTSANLÄGGNINGAR

ÖVRIGA ANLÄGGNINGAR

Skidbacke med lift 3 p
Skidspår per km 0,5 p

Vandringsspår per km 1 p
Lägerplats 0,5 p

Belyst motionsslinga per km 3 p
Ej belyst motionsslinga per km 1 p

Långhållsskytte per bana 1 p
Korthållsskytte och
pistolbana per bana 1 p
Banor för älg, skeet,
trap, viltmål, hare per bana 1 p

Brygga per brygga 0,5 p
Sjösättningsramp per ramp 0,5 p

Bisamhälle per samhälle 0,5 p
Bowlingbana per bana 8 p
Boulebana per bana 1 p
Butt för bågskytte per butt 0,5 p
Multisportarena per arena 4 p
Padelbana ute per bana 4 p
Utegym per utegym 3 p



LEDARUTBILDNINGSBIDRAG
Ledarutbildningsbidrag utgår till kurser och utbildning inom barn- och ungdomsverksam-
het. All utbildning ska belysa idrottens betydelse för att främja folkhälsa, jämställdhet och
integration. Bidraget kan sökas av alla barn‐ och ungdomsföreningar under hela året.

Sökande förening ska alltid skriftligt eller via e‐post ansöka om kursen . Inga bidrag
utbetalas till kurser som ansöks i efterhand.

När kursen har ägt rum ska fakturakopia på beviljad kurs och deltagarbevis skickas in för
utbetalning av bidraget.

Antalet medlemmar i åldern 4‐25 år ligger till grund för hur mycket bidrag en förening
kan få per år.

i förväg

Bidraget beräknas på

men alla bidragsberättigade barn‐ och ungdomsföreningar har
möjlighet att söka bidrag om

antalet aktiva medlemmar (100 kr/medlem och år),

minst 7 000 kr per år.

antalet aktiva medlemmar (100 kr/medlem och år),

minst 7 000 kr per år.
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INVESTERINGSBIDRAG
Bidraget är avsett att täcka delar av föreningens kostnader vid

nödvändiga reparationer, ex. vis handikappanpassning,
energibesparande åtgärder och myndighetsålagda

reparationer. Bidraget kan även gå till nyinvesteringar som
främjar föreningens ungdomsverksamhet och/eller också

kommer allmänheten tillgodo.

Investeringsbidraget är inte avsett att täcka de fasta kostnader föreningen har för sin
anläggning eller inventarier.

Investeringsbidraget kan sökas under hela året.

Bidragsberättigad förening/organisation ska alltid lämna in ansökan innan investeringen är
gjord. Om ansökan lämnas in efter det att investeringen påbörjats lämnas inga bidrag.

Ansökan ska innehålla beskrivning om varför föreningen söker bidrag, hur sökt bidrag
gynnar barn- och ungdomsverksamheten, hur mycket föreningen söker samt utförlig
kostnadskalkyl, offerter och ev. ritningar.

Efter slutfört arbete ska fakturakopior för de kostnader bidraget beviljats för, skickas in.

För ansökningar upp till och med 50 000 kr får föreningen max 75 % av sökt bidrag

För ansökningar upp till och med 100 000 kr får föreningen max 50 % av sökt bidrag*

För ansökningar överstigande 100 000 kr får föreningen max en tredjedel av sökt bidrag*

* Föreningen ska även söka bidrag hos extern bidragsgivare och i ansökan uppge vilken
bidragsgivare och hur mycket man söker hos olika bidragsgivare

Om förening inte genomför investeringen inom ett år från det att bidraget utbetalts, har
kommunen rätt att begära återbetalning av bidraget.

Årets samlade ansökningar från samtliga barn- och ungdomsföreningar behandlas i
november månad. Kommunens budget för investeringsbidrag fördelas mellan
ansökningarna och förening/organisation kan få högst 75 % av sökt/faktisk kostnad.



HYRESBIDRAG
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Förening som hyr följande förenings‐ och bolagsägda anläggningar till sin barn‐
och ungdomsverksamhet 4‐25 år erhåller subventionerad hyra enligt följande:

Redovisning av subventionerade tider ska skickas in av förening/bolag som äger
anläggningen en gång i månaden eller två gånger om året.

A-lag, B-lag, veteranlag, dam- respektive herrlag räknas som vuxenverksamhet och är inte
berättigade till hyressubventionering.

Grevie Idrottshall

Drivananläggningen

Konstgräsplan Förslövs IF och Båstads GIF

Måndag‐fredag kl 08‐16 25 kr/tim
Måndag‐fredag kl 17‐22 65 kr/tim
Lördag‐söndag kl 08‐22 25 kr/tim

Drivan‐ och Borgahallen 55 kr/tim
Parketthallen 110 kr/tim

Måndag‐fredag kl 08‐22 150 kr/tim
Lördag‐söndag kl 07‐22 225 kr/tim
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ApN - Aktivitetskort på NätetApN - Aktivitetskort på Nätet
Aktivitetskort på Nätet är en webbbaserad tjänst och är fram-

tagen för att underlätta föreningars närvaroregistrering.

Från och med den 1 januari 2017 ska ansökan om verksam-
hetsbidrag ske genom ApN för att vara godkänd, vilket innebär

att ansökan via blankett inte längre är giltig.

Appen för Aktivitetskort på Nätet, ApN, finns att ladda ner både för Android och Iphone. Du
laddar enklast hem appen via din mobil genom Google Play eller App Store. Sök på ApN.

Föreningar som idag använder externa system kan koppla dessa till ApN. För närvarande
finns det kopplingar till följande system: @Medlem, Anteo, Attendance, BRP, DL Software,
Horsemanager, Laget.se, Memberio, MyClub, Pastelldata, RF (IdrottOnline), SportAdmin,
Sportnik, Svenska Lag, Webman Club, Xenophon och Zynatic Medlemsregister. Tänk på att
föreningar inte kan registrera närvaro direkt i ApN utan föreningar måste gå via ett externt
system för registrering.

Varje föreningen utser en föreningsadministratör som är huvudansvarig för att närvaro-
registreringen sköts på ett korrekt sätt. Föreningsadministratören kan med det här systemet
löpande se hur mycket bidrag föreningen kommer att få.

ivetvis kan man lägga till eller ta bort deltagare som börjar
eller slutar. Ledaren ansvarar för att närvarorapporteringen skickas vidare till förenings-
administratören.

till föreningarna sköts av Umeå kommun, tel 090 - 16 16 60. Telefontid 08-16.30.

för föreningsadministratör och föreningsledare finns på kommunens hemsida,
www.bastad.se under fliken Föreningar samt i ApN systemet under fliken Hjälp.

Föreningsadministratör

Föreningsledare

Supporten

Manualer

Före första gången ledaren använder appen loggar man in i ApN på en dator. Där lägger
ledaren till vilka deltagare som ska vara med på sammankomsterna och datum, innan
ledaren kan använda appen. G



FÖRENINGSTRYCK
Båstads kommun erbjuder ideella föreningar hjälp
med att trycka upp föreningsmaterial som
foldrar, protokoll, klubbtidning, tävlingsprogram,
flygblad etc.

Denna tryckservice innebär att vi erbjuder kvalitativa tryck till en låg
kostnad för att hjälpa er att nå ut med er verksamhet. Vi kan trycka både
fyrfärg och svartvitt med olika typer av papperskvalitet.

För att få tillgång till vår service innebär det att ni måste kunna visa att ni:

Är en ideell förening
Har ett organisationsnummer

Om ni inte uppfyller kraven kan vi tyvärr inte trycka åt er, men vi föreslår
att ni exempelvis använder bibliotekens kopiatorer för mindre tryck.

Kommunens kontorsservice ligger i kommunhuset på Vångavägen i Båstad.

Kontakta kommunens kontorsservice via telefon, 0431 - 770 00 eller via
e-post kontorsservice@bastad.se för att få reda på priser.,

Dessutom kan du
få dina trycksaker laminerade, beskärda, sorterade, vikta och häftade efter
dina önskemål.
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