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Vision för Övertorneå kommun:
-

Övertorneå Vision 2020 – en attraktiv och hållbar kommun i alla delar, med
fokus på boende, miljö och näringsliv

Tillämpliga övergripande mål:
-

Kommunala beslut skall leda till förbättrade villkor för kultur och föreningsliv,
Kommunala beslut skall gynna hållbar utveckling – ekonomiskt, socialt och
ekologiskt
Meänkielis och det finska språkets ställning skall stärkas,
Övertorneå kommun skall kännetecknas av en utökad kulturell mångfald,
Övertorneå kommun skall ha en rättvis fördelning av resurser till kvinnor och
män, flickor och pojkar

Kommunens roll:
Kommunstyrelsen har, via kultur- och fritidsutskottet, ansvar för stöd till ideella
föreningar och organisationer som har sina respektive verksamheter i Övertorneå
kommun. För ideella föreningar och organisationer som har sitt huvudsäte på annan
ort får ansvarsfrågan lösas i samråd mellan den stödsökande
föreningen/organisationen och kultur- och fritidsutskottet.
Föreningsstöd utgår från inlämnade uppgifter. Kultur- och fritidsutskottet har möjlighet
att kalla till möte eller infordra ytterligare uppgifter från stödsökande
förening/organisation.

Samtalsmodellen:
Samtalsmodellen syftar till att öka dialogen mellan kultur- och fritidsutskottet och
föreningar/organisationer i kommunen. Kultur- och fritidsutskottets ledamöter och
koordinator träffar årligen utvalda föreningar för dialog med utgångspunkt från
föreningens verksamhet, om stödet för det aktuella verksamhetsåret och framöver.

Riktlinjer för föreningsstödet:
Övertorneå kommuns stöd till ideella föreningar och organisationer skall användas till
att:
-

Stödja och underlätta ideella föreningars och organisationers verksamheter i
kommunen,

-

Främja föreningslivets mångfald i kommunen,

-

Främja flickors och pojkars samt kvinnors och mäns lika möjligheter att
tillgodogöra sig kultur- och fritidsverksamheterna i kommunen,

-

Främja ett drogfritt leverne och avståndstagande från rasism, våld och
mobbning,

-

Ge kommuninvånare och besökare i alla åldrar goda möjligheter att uppleva
och delta i olika konstformer: Teater, musik, bildkonst, dans, film, litteratur och
bevarande av kulturarv,

-

Främja föreningars/organisationers medverkan i samhällelig verksamhet på
olika sätt. Exempelvis skall föreningar/organisationer kunna åta sig driftansvar
för en anläggning för att främja frivilligt ansvarstagande,

-

Främja verksamheter som är anpassade till funktionsnedsatta personers
deltagande,

-

Stimulera föreningar/organisationer som har idéer om nya verksamhetsformer
med syfte att öka antalet aktiviteter,

-

Stimulera till kontakter mellan lokala föreningar/organisationer och
motsvarande verksamheter i andra kommuner och länder,

Regler för föreningsstödet
-

Förening som ansöker om kommunalt stöd skall arbeta efter antagna stadgar
och föreningen skall ha varit verksam i minst sex månader,

-

Föreningen/organisationen skall bedriva sin verksamhet i kommunen eller ha
anknytning till bygden,

-

Föreningen skall bedriva ett aktivt arbete med jämställdhet och tillgänglighet,

-

Separata driftavtal för stiftelse- eller föreningsdrivna anläggningar skall
skrivas, detsamma gäller nyttjanderättsavtal för kommunala anläggningar,

-

Föreningar/organisationer kan inte påräkna föreningsstöd om den tillhör någon
av följande kategorier;
Ekonomiska föreningar,
Politiska föreningar,
Elevföreningar (gäller ej ungdomsråd eller skol-IF),
Föreningar/organisationer knutna till kyrkor,
Föreningar knutna till svenska försvaret,
Stödföreningar, exempelvis supporterklubbar,

-

-

Om föreningens/organisationens verksamhet bedöms som särskilt angelägen
kan dock föreningen/organisationen erhålla föreningsstöd även om den inte
helt uppfyller ovanstående regler.

-

Kommunen kan besluta om avstängning från föreningsstöd och drift- och
nyttjanderättsavtal kan sägas upp om medlem i föreningen/organisationen
använder droger/dopingmedel, om föreningen/organisationen inte åtgärdar
problemet efter påpekande från kommunen eller inte följer de av kommunen
angivna reglerna för föreningsstöd.

Stödformer
Lokalt aktivitetsbidrag
-

För att kunna påräkna lokalt aktivitetsstöd gäller att deltagarna skall vara i
åldern 7-25 år.
Ansökan för aktiviteter under vårterminen skall ha inkommit senast
25 augusti.
Ansökan för aktiviteter under höstterminen skall ha inkommit senast
25 februari.
Bidrag utgår med 12 kronor/deltagartillfälle.

Föreningsstöd
-

-

Föreningsstöd kan erhållas för verksamhetsår eller för ett enskilt
arrangemang. När det gäller ansökan om verksamhetsbidrag bör man ta
följande i beaktande när man fyller i verksamhetsplanen;
Ungdomsverksamhet,
Verksamhet över generationsgränserna,
Jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsarbete,
Utbildning av ledare,
Resor till anläggningar,
Investeringar med åtföljande ekonomisk kalkyl,
Stöd till anläggningar. För skötsel och drift av egen anläggning/lokal kan
förening/organisation erhålla föreningsstöd. Vilande anläggning/lokal kan ej
påräkna stöd. För förhyrd anläggning/lokal kan hyresbidrag beviljas efter
särskild prövning.

Föreningsstöd till enskilt arrangemang
-

När det gäller föreningsstöd till enskilt arrangemang kan detta gälla
exempelvis framträdande av sångkör, orkester eller kulturförening. Även
anordnande av kulturproduktioner och idrottsevenemang med lokalt, regionalt,
nationellt och internationellt deltagande är stödberättigat. I ansökan om stöd
beskrivs de planerade aktiviteterna så noga som möjligt.

Ansökan om föreningsstöd skall göras senast 30 april och följande skall bifogas:
-

Föreningsuppgifter,
Årsmötesprotokoll med verksamhetsberättelse,
Styrelsens sammansättning,
Resultat- och balansräkning,

Startbidrag
-

Startbidrag utgår med 2 000 kronor. Nystartad förening skall inkomma med
protokollsutdrag som visar att föreningen startat på sedvanligt sätt samt bifoga
stadgar och verksamhetsplan.

Mer information och ansökningsblanketter finns på
www.overtornea.se

