REDOVISNINGSBLANKETT FÖR ÅR 20____
UNGDOMSORGANISATIONER
Organisation:
Adress:
Kontaktperson:

Organisationsnummer:

Telefon dagtid:

Telefon kvällstid:

Fax:

E-post:

Postgiro:

Bankgiro:

Antal lokalavdelningar i Västra Götaland, vid verksamhetsårets slut:
Antal medlemmar totalt, boende i Västra Götaland, vid verksamhetsårets slut:
Antal medlemmar i åldern 7-25 år, boende i Västra Götaland, vid verksamhetsårets slut:
Antal regionala deltagardagar:
Följande dokument bifogas (markera med X):





Verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan




Årsmötesprotokoll
Revisionsberättelse

Ekonomisk redovisning
Datum för årsmöte:

Har ni sökt/beviljats bidrag från annan nämnd inom Västra Götalandsregionen:

 ja, från

Vi förbinder oss härmed att efterleva Kulturnämndens regler för bidrag och intygar att uppgifterna ovan är korrekta:
(Samtliga ska underteckna)
Namnteckning ordförande:
Namnförtydligande:
Namnteckning kassör:

Namnförtydligande:

Namnteckning revisor:

Namnförtydligande:

Blankett samt övriga handlingar
ska insändas senast 15 april

Västra Götalandsregionen
Koncernavdelning kultur
Box 1091
405 23 Göteborg

 nej

1. FOLKRÖRELSEBIDRAG UNGDOMSORGANISATIONER
Folkrörelserna utgör en demokratisk bas i samhället. Kulturnämnden ser de frivilliga organisationerna
som en stor resurs i den regionala utvecklingsprocessen. Genom olika intresseorganisationer får invånarna
i Västra Götaland möjlighet att utveckla sina intressen samt driva angelägna frågor. Det är viktigt för
människor att kunna träffas och dela erfarenheter med andra. Medlemmar av en organisation får både stor
social gemenskap och folkbildning. Genom bl.a. intresseorganisationer får den yngre generationen
kunskaper om samhällets demokratiska uppbyggnad. För att demokratin ska utvecklas måste alla
människor kunna ta del av och påverka politiken. Kulturnämnden vill betona vikten av att alla generationer finns med i organisationslivet. Det är viktigt med "återväxt" i organisationerna och därför grundas
det regionala stödet endast på de medlemmar som är i åldern 7-25 år.
2. MÅL
Regionens mål med bidragsgivningen till folkrörelsernas distriktorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, sociala och opinionsbildande
funktioner. Organisationernas distrikt utformar fritt sina mål och sin verksamhet.
Regionbidrag utgår endast till organisationer som bedriver verksamhet bland barn och ungdom.
Regionbidraget ges till organisationer i syfte att:

främja barns och ungdomars demokratiska fostran

främja jämställdheten mellan könen

främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper

ge barn och ungdomar en meningsfull fritid

engagera fler ungdomar i föreningslivet

stimulera till regional verksamhet som ger såväl regionala som lokala effekter
3. VILLKOR

Bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationer

Organisationen ska vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är frivilligt

Organisationen ska bedriva ideell barn- och ungdomsverksamhet inom regionen

Organisationen ska vara självständigt och demokratiskt uppbyggd med en verksamhet som inte
strider mot demokratins idéer

Av organisationens stadgar ska framgå att alla som instämmer i föreningens målsättning äger rätt
till medlemskap och deltagande i verksamheten

Organisationen får inte bedriva en verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, rasism
eller missbruk av alkohol eller andra droger

Bidrag ska användas i verksamhet utan kommersiellt syfte
Grundkrav för bidrag
Organisationen ska:

uppfylla ovanstående villkor för bidrag

ha minst 300 inom regionen boende aktiva medlemmar i åldern 7-25 år

ha minst 5 lokalavdelningar i regionen införda i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar

kunna redovisa minst 150 deltagardagar per år (med deltagande av inom regionen boende
medlemmar i ålder 7-25 år)

redovisa verksamheten i en verksamhetsberättelse och i en verksamhetsplan (målstyrd verksamhet)
Samtliga krav ska vara uppfyllda för att bidrag ska utgå och organisationen ska ha varit verksam under
minst ett år vid första ansökningstillfället.
Organisationer som inte uppfyller bidragskraven kan inte söka generellt regionalt bidrag för sin verksamhet. Organisationer som driver verksamhet som är av kulturpolitiskt intresse eller genomför för regionen
viktiga projekt kan söka särskilda bidrag av Kulturnämnden.
Bidrag från Västra Götalandsregionen ska endast användas till distriktsorganisationens verksamhet och
får inte vidarebefordras till lokalavdelning eller annan enhet.
4. BERÄKNING AV BIDRAG
Av det budgeterade anslaget för organisationsbidrag fördelas 50% till grundbidrag och 50% till rörligt
bidrag, s.k. verksamhetsbidrag.
Grundbidrag
Grundbidraget bygger på antal medlemmar i åldern 7-25 år och fördelas efter följande modell:
Minst 300 medlemmar
Minst 600 medlemmar
Minst 1000 medlemmar
Minst 2000 medlemmar

1 grundbidrag
1,5 grundbidrag
2 grundbidrag
2,5 grundbidrag

Värdet av ett grundbidrag bestäms utifrån samtliga organisationers redovisade medlemmar för aktuellt
bidragsår.
Verksamhetsbidrag
För den rörliga delen av bidraget gäller kravet på minst 150 genomförda regionala deltagardagar och
bidraget fördelas proportionellt. Värdet av en deltagardag bestäms utifrån samtliga organisationers
redovisade deltagardagar under aktuellt bidragsår.
Utbetalning
Ett förskott av bidraget betalas ut i slutet av januari, och är 30% av föregående års bidrag. Efter inlämnande av redovisningsblankett, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse, verksamhetsplan, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning utbetalas resterande 70% i slutet av juni, men då beräknat och justerat
med årets bidrag.
Organisationer som erhållit dispens föregående år erhåller inte förskott på bidraget.
5. RAPPORTERING/REDOVISNING
Blanketter
Redovisning av medlemsantal, regionala deltagardagar och antal lokalavdelningar avseende föregående
års regionala verksamhet ska lämnas på särskild redovisningsblankett till regionen varje år. Det är också
viktigt att rätt adressuppgifter, postgiro/bankgiro, kontaktperson, m.m. anges. Blanketten ska skrivas
under av ordförande, kassör och revisor.
Blanketter för mer specifik redovisning av regionala deltagardagar och förteckning över lokalavdelningar
ska också insändas.
Verksamhetsplan
En av styrelsen antagen verksamhetsplan ska upprättas och insändas till regionen varje år.
Verksamhetsberättelse
En av årsmötet antagen verksamhetsberättelse samt bokslut och revisionsberättelse ska upprättas och
insändas till regionen varje år.
Övrigt
Distriktsorganisationens stadgar ska endast bifogas ansökan vid första ansökningstillfället samt vid
stadgeändringar.
Samtliga ansökningshandlingar – redovisningsblankett, årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse,
verksamhetsplan, revisionsberättelse och ekonomisk redovisning – ska insändas till kultursekretariatet
senast den 15 april varje år.
Ansökningshandlingar som inkommer efter ansökningstidens slut kommer inte att beaktas. Det enda skäl
till försening som godkänns är om organisationens årsmöte är förlagt till ett senare datum. Ifylld redovisningsblankett ska ändå alltid insändas senast 15 april och datum för årsmötet och komplettering av övriga
handlingar anges då på blanketten.
Bakgrundsmaterial såsom deltagarlistor och program förvaras hos distriktsorganisationen.

Distriktsorganisationer som ansöker om bidrag ska uppge i ansökan om organisationen söker eller har
beviljats bidrag från annan nämnd eller styrelse inom Västra Götalandsregionen.
6. DISPENS
Om organisationen varit bidragsberättigad närmast föregående år och redovisar färre än 300 medlemmar i
åldern 7-25 år, erhåller organisationen motsvarande andel av grundbidraget. Dispensen gäller ett år.
Har en organisation fått dispens, utbetalas inte förskott på bidrag nästkommande år utan bidraget utbetalas
i sin helhet i juni.
7. PARAPLYORGANISATION
Paraplyorganisationer, där ett eller flera distriktsorganisationer väljer att samarbeta i olika former, kan
söka bidrag som en distriktsorganisation. Om två eller flera distrikt väljer att samarbete är det viktigt att
det finns en tanke och plan över inom vilka områden samarbetet ska bedrivas och att paraplyorganisationen är en organisation där det bedrivs regional verksamhet. Samtidigt ska distrikten inom paraplyorganisationen vara fungerande distrikt var och en för sig.
En paraplyorganisation ska uppfylla samma krav som övriga organisationer. De regionala deltagardagarna ska genomföras både i den övergripande organisationen och inom respektive distrikt.
De organisationer som väljer att samarbeta i en regional övergripande organisation ska endast inlämna en
samlad redovisningsblankett över både gemensam och de enskilda distriktens verksamhet. Verksamheten
i paraplyorganisationen och i de enskilda distrikten ska dock redovisas i separata verksamhetsberättelser
och verksamhetsplaner.
Distrikt som väljer att söka tillsammans som paraplyorganisation kan inte samtidigt söka eget regionalt
generellt bidrag.
8. SÄRSKILD BIDRAG
Organisationer som inte uppfyller regionens generella krav, men som grundar sin verksamhet på etniskt
tillhörighet och har ett uttalat syfte att främja integration, har möjlighet att söka särskilt bidrag.
Organisationen söker bidrag på samma sätt som övriga ungdomsorganisationer. Kulturnämnden tar beslut
om bidrag i särskild ordning. Utbetalning av hela bidraget görs i slutet av juni.
Grundkravet för att organisationen ska få bidrag är att organisationen har minst 300 medlemmar i ålder 725 år och ett regionalt verksamhetsområde.
9. UPPFÖLJNING OCH KONTROLL
Varje distriktsorganisation ansvarar för riktigheten i uppgifter och handlingar som ligger till grund för
ansökan om bidrag från Västra Götalandsregionen. Uppgifterna ska kunna kontrolleras och bestyrkas av
organisationens revisorer och vid revision av Västra Götalandsregionen. De dokument som utgör
underlag för ansökan ska förvaras hos distriktsorganisationen i minst tre år.
De distriktsorganisationers som mottager regionbidrag ger därmed regionen rätt att genomföra revision.
Efter begäran av regionen ska de uppgifter och verifikationer regionen kan behöva för sin granskning och
vidare ställningstagande lämnas. Regionens kultursekretariat ska löpande följa upp folkrörelseorganisationernas verksamhet och utvärdera den mot det övergripande målet med regionens bidragsgivning.
Om bidrag utbetalats till organisation på grund av fel i bidragsunderlaget eller liknande, ska organisationen återbetala bidraget till Västra Götalandsregionen.
Organisation som erhåller bidrag från Västra Götalandsregionen ska genast meddela förändringar i
organisationen, t.ex. omorganisation, adressändring eller ny kontaktperson.
10. ANVISNINGAR TILL REGLER FÖR BIDRAGSGIVNING – NÅGRA DEFINITIONER
Regional verksamhet/distriktsverksamhet
Regionala deltagardagar/distriktsverksamhet är:

Av distriktet planerad och genomförd verksamhet, som ska syfta till att skapa en stabil organisation med god kvalitet – intern kvalitetssäkring/höjning.
Därför går det regionala stödet till:

distriktsaktiviteter som: temadagar, läger, distriktssammankomster (ej fest eller tävling)

utveckling av den egna organisationen (utveckling av rutiner gällande administration, information,
etc.)

utbildning av ledare, styrelsemedlemmar och personal
En deltagardag är varje deltagande medlem i åldern 7-25 år i regional aktivitet om minst 3 timmar. Endast
medlemmar boende inom regionen får räknas in. Har organisationen t.ex. anordnat ett läger i 2 dagar med
15 deltagare i åldern 7-25 år och 5 deltagare i annan ålder räknas detta som 30 deltagardagar (2 dgr x 15
deltagare).
Enda undantaget är deltagande medlem i ledarutbildning, där ingen åldersgräns tillämpas. En förutsättning för att få räkna med deltagare i ledarutbildning är dock att dessa ledare sedan ska arbeta i verksamhet
med åldersgruppen 7-25 år.
Styrelsemöten och liknande sammankomster får räknas som regional deltagardag, under förutsättning att
styrelseledamoten är i åldern 7-25 år.
Fest och tävling kan inte räknas in under deltagardagar. Kulturnämnden vill betona vikten av att utveckla
barn- och ungdomsorganisationerna genom hög kvalitet på ledare och verksamhet. Det är därför viktigt
att det är ledarutbildning och verksamhetsutveckling som ligger till grund för beräkning av regionbidrag.
Målstyrning genom verksamhetsplan och verksamhetsberättelse
Verksamhetsplan ska vara dokumenterad. Verksamhetsplan innebär en idé/plan, framtagen under
demokratiska former, om vad verksamheten går ut på och/eller vad man tänker bedriva för verksamhet.
Verksamhetsplan följs upp i verksamhetsberättelsen med någon slags reflektion/eftertanke/utvärdering.
Plan och berättelse behöver inte vara mer omfattande än vad som behövs för varje organisations interna
utvecklingsarbete.
Verksamhetsberättelsen ska innehålla information om:

verksamheten i regionen (hur och för vem har verksamheten genomförts)

om planerad verksamhet genomförts

reflektioner och kommentarer till uppnådda eller ej uppnådda mål

hur föregående års regionbidrag använts

medlemsavgifternas storlek

vilka distriktets lokalavdelningar är
Medlem
Bidragsberättigad medlem är den som tagit aktiv ställning för ett medlemskap genom betalning av
medlemsavgift eller genom en ansökan om medlemskap som resulterar i en underskriven handling.
Som medlem räknas endast den som enligt organisationens stadga ges fullständiga demokratiska rättigheter. Vid redovisnings av medlemmar för ansökan om bidrag från Västra Götalandsregionen, ska endast
de medlemmar boende inom regionen anges.
Medlemsmatrikel ska finnas tillgänglig. Den som deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens
sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna, räknas inte in bland de bidragsgrundande medlemmarna. Detta gäller också den som är mer tillfälligt medlem (t.ex. dansmedlem eller
bingomedlem) eller vars medlemskap är vilande.
Är medlemmar registrerade i flera olika avdelningar, räknas de som en medlem i redovisningen av antal
medlemmar vid ansökan om bidrag.
Medlem kan definieras på annat sätt och detta ska i så fall godkännas genom särskild prövning av
Kulturnämnden.
Lokalavdelning

ska vara införd i distriktsorganisationens register över lokalavdelningar

ska bestå av minst 15 medlemmar enligt definitionen ovan

ska vara minst 5 till antalet i varje distrikt

ska bedriva verksamhet i Västra Götaland

