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1. Jomala kommuns bidrag till idrott-, fritids- och kulturverksamhet  
Fritidsförvaltningen har ansvar för idrott- och fritidsverksamhet i Jomala kommun och 

kommunala bidrag inom verksamhetsområdet samt bidrag för löpande aktiv 

kulturverksamhet. Jomala kommun vill genom sitt samlade stöd till samfund skapa en god 

grund för ett starkt och självständigt föreningsliv. Olika ideella samfund bidrar till 

samhällsutveckling och många unika värden.  

 

Kommunen vill genom olika bidragsformer ge föreningslivet förutsättningar att genomföra 

utvecklande och förebyggande verksamhet av god kvalitet samt medverka till en spridning av 

aktiviteter till olika delar av kommunen. 

 

Genom bidrag vill kommunen i första hand gynna idrotts- och fritidsverksamhet som vänder 

sig till barn och ungdomar i åldern 7-20 år samt löpande aktiv kulturverksamhet.  

 

Målsättningen med bidrag till föreningslivet är att:  

 Skapa förutsättningar för ett starkt och självständigt föreningsliv. 

 Utbudet av fritidsmöjligheter och kultur, främst för barn och unga, ska vara brett och 

omfattande. 

 Stärka samfund för att bidra till samhällsutvecklingen. 

 

 

2. Övergripande bestämmelser 
Fritidsförvaltningen har Jomala kommunfullmäktiges uppdrag att, i enlighet med dessa 

fastställda bidragsbestämmelser, fördela bidrag och subventioner till Jomala kommuns 

allmännyttiga ideella samfund. För att kunna ta del av bidraget måste samfunden uppfylla 

kraven i dessa bestämmelser. 

 

2.1 Övre ekonomisk gräns 

Alla bidrag till föreningslivet som omfattas av dessa bestämmelser sker inom och anpassas 

kontinuerligt till den totala ekonomiska ram som fritidsförvaltningen får tilldelat årligen av 

kommunfullmäktige. Detta innebär att när en normerad regel för uträkning av bidrag står i 

strid med den totala summa som fritidsförvaltningen avsatt till den aktuella bidragstypen 

gäller den totala summan som övre gräns och utgör giltig grund för att avslå ansökan om 

bidrag och/eller ändra storlek på bidrag även i de fall ansökan uppfyller de tekniska kraven.  

 

Fritidsförvaltningen har rätt att när så behövs ta beslut om förändrade ekonomiska ramar för 

de i dessa bestämmelser annonserade bidragen.  

 

2.2 Tidsbestämda bidrag 

Bidragen är inte permanenta. Grundprincipen är att alla bidrag måste sökas årligen. 

Fritidsförvaltningen kan besluta om kortare eller längre tidsperiod för en typ av bidrag 

och/eller visst bestämt bidrag.  

 

Beviljade bidrag kan variera från år till år till exempel beroende på bidragsbudgetens storlek, 

antal sökande samfund, kvalité och omfattning på den verksamhet som bidrag söks till. 
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2.3 Bidragen avser delfinansiering 

Det kommunala bidragen avser endast att täcka en del av den bidragsmottagande samfundens 

kostnader. Bidragen till ideella samfund avser därför att vara en hjälp till självhjälp. 

Medlemmarna ska själva bidra genom att betala medlemsavgift samt i övrigt på andra sätt 

aktivt medverka till stödjande av samfundens ekonomi.  

 

2.4 Lag, regelverk och praxis 

Fritidsförvaltningen beaktar och anpassar bidragsbestämmelserna avseende stöd till ideella 

samfund till vid varje tidpunkt gällande lagstiftning och bestämmelser. 

 

2.5 Stöd från fler aktörer 

Jomala kommun ser positivt på att ideella samfund söker finansiering från andra aktörer som 

till exempel näringsliv, stiftelser och riksorganisationer. Fritidsförvaltningen anser att också 

företag har stor glädje och nytta av att det finns omfattande och positiva fritidsmöjligheter på 

platsen där de är verksamma. 

 

 

3. Organisationer som inte kan få bidrag 
Följande typer av samfund och sammanslutningar kan inte få bidrag av fritidsförvaltningen 

baserat på dessa bestämmelser:  

 Ekonomiska föreningar.  

 Intresseföreningar, oavsett associationsform, som verkar för medlemmarnas eller 

andra bestämda personers ekonomiska intressen.  

 Fackliga föreningar.  

 Personalföreningar.  

 Branschföreningar.  

 Skol- och/eller föräldraföreningar.  

 Kamratföreningar.  

 Vägföreningar, vägsamfälligheter, hamnföreningar, villa- och bostadsrättsföreningar.  

 Ideella samfund som driver till exempel hobbyverksamhet, förskola, familjedaghem, 

barnomsorg, förskoleklass eller grundskola.  

 Enskilda. 

 

4. Verksamheter som inte kan få bidrag 
I de fall det finns olika mening om en verksamhet är berättigad till bidrag eller inte avgör 

fritidsförvaltningen självständigt vilka verksamheter som kvalificerar sig för bidrag enligt 

dessa bidragsbestämmelser. 

 

5. Ansökan om bidrag 
Ansökan om bidrag ska ske på det sätt som fritidsförvaltningen anvisar. 

 

5.1 Ansökningshandlingar 

Ansökan om bidrag måste vara komplett. Med komplett menas att alla uppgifter som kan/ska 

uppges i ansökan måste lämnas in och att efterfrågade bilagor måste vara läsliga och 

undertecknade. Ansökan ska årligen vara inlämnad senast den 15 augusti. 

 

5.2 För sent inkommen ansökan 

Det är samfundens eget ansvar att skicka in komplett bidragsansökning i tid. Huvudregeln är 

att för sent inkomna ansökningar inte handläggs. 
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5.3 Utbetalning 

Beviljat bidrag betalas endast ut till bankkonto som är kopplat till det sökande samfundet. 

 

 

6. Kontroll av bidragsmottagande samfund 
För att säkerställa att bidragsmottagande samfund sköter sig i enlighet med accepterade och 

gällande bidragsbestämmelser och använder utbetalda bidrag till avsedd verksamhet utför 

fritidsförvaltningen löpande kontroller av samfund som sökt och fått bidrag.  

 

Samfund som beviljas bidrag är skyldiga att spara medlemsförteckningar, verksamhetsplaner, 

verksamhetsberättelser, styrelse-, årsmötes- och medlemsmötesprotokoll, verifikationer som 

ligger till grund för bokföring, resultat- och balansräkningar och revisionsberättelser i minst 

fem (5) år på ett sådant sätt att det lätt kan ställas till fritidsförvaltningens förfogande.  

 

Samfund, som efter ansökan blir bidragsberättigad, accepterar att fritidsförvaltningen har rätt 

att ta del av bidragsmottagande samfunds handlingar enligt ovan samt annat underlag av 

intresse för att utföra kontroll. 

 

6.1 Skuldkontroll 

Innan beviljat bidrag betalas ut till registrerat samfund görs en kontroll om samfunden har 

obetalda skulder till Jomala kommun. I de fall samfunden har skulder kan beviljat bidrag 

hållas inne av fritidsförvaltningen till dess att skulden är reglerad. 

 

6.2 Övriga kontroller 

Fritidsförvaltningen genomför varje år stickprovskontroller i utvalda bidragsmottagande 

samfund genom att till exempel gå igenom bokföring, medlemsförteckning, underlag för 

bidragsansökningar och hur mottagna bidrag har använts. Vid en fördjupad utredning kan 

fritidsförvaltningen, utöver att begära in material från samfunden, även inhämta 

kompletterande information från styrelsen, myndigheter och/eller andra aktörer som bedöms 

vara viktiga för utredningen. 

 

 

7. Bidragsberättigat samfund – allmänna bestämmelser 
Samfund måste vara registrerade med Jomala kommun som hemkommun. De samfund som 

blir bidragsberättigade blir registrerade i fritidsförvaltningens föreningsregister. Registrerad 

bidragsberättigat samfund erbjuds:  

 Möjlighet att hyra lokaler, anläggningar till subventionerad taxa (Taxor och avgifter). 

 Möjlighet att söka bidrag från Jomala kommun, fritidsförvaltningen.  

 Möjlighet att synas med kontaktinformation på kommunens hemsida.  

Det grundläggande kravet är att samfunden måste vara ideella och allmännyttiga enligt vad 

som beskrivs nedan. 

 

7.1 Ideell och allmännyttigt 

Samfund måste vara ett allmännyttigt ideellt samfund som på ett grundläggande sätt uppfyller 

ändamålskravet, verksamhetskravet, öppenhetskravet och fullföljdskravet enligt 

förklaringarna nedan. Samfundet får inte ha något vinstintresse.  

 

7.2 Ändamålskravet 

Samfundet ska ha till huvudsakligt syfte att främja allmännyttiga ändamål. Dessa 

bestämmelser utgår från definitionen att det är sådana ändamål som enligt utbredd uppfattning 

i samhället är värda att stödja.  
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7.3 Öppenhetskravet 

Samfundet ska kännetecknas av att ingen som delar samfundets målsättning och vill följa dess 

stadgar vägras inträde eller utesluts. Naturliga begränsningar av medlemskap som kan vara 

godtagbara kan till exempel vara minimiålder i en skytteförening.  

 

7.4 Formella bestämmelser 

Samfund som ansöker om och av fritidsförvaltningen får bidrag beviljat förbinder sig att:  

 Följa vid varje tidpunkt gällande lagar och förordningar och av myndigheter utfärdade 

krav och bestämmelser.  

 Omedelbart informera fritidsförvaltningen om verksamhet som har beviljats bidrag 

skjuts upp, förändras eller läggs ned.  

 Om beviljat bidrag inte används till avsett ändamål återbetala bidraget till 

fritidsförvaltningen. 

 

 

8. Nyregistrering av bidragsberättigat samfund 
Det första steget för att kunna söka bidrag hos fritidsförvaltningen är att samfundet är 

registrerat med Jomala kommun som hemort. Ansökan görs till Patent- och registerstyrelsen. 

 

8.1 Villkor för registrering 

Registrering av ett nytt samfund kan ske vid vilken tidpunkt som helst under året. För att 

kunna bli registrerad i fritidsförvaltningens register krävs att:  

 Samfundet ska ha sin hemort (säte) och verksamhet i Jomala kommun.  

 Samfundet ska ha haft bildande (konstituerande) möte där stadgar – som tydligt anger 

samfundets namn, syfte, organisation (till exempel årsmöte, medlemsmöte, styrelse 

med minst ordförande, kassör och sekreterare, styrelsemöte, valberedning, revisorer), 

hur beslut fattas och verksamhetsårets början och slut – har antagits.  

 Samfundets stadgar ska tydligt visa att samfundet är uppbyggd och ska fungera enligt 

demokratiska principer och öppet ta ställning för demokrati samt arbeta för att 

motverka kränkningar och diskriminering (till exempel en medlem – en röst).  

 Samfundet ska vara öppet för alla som delar samfundets målsättning, följer dess 

stadgar och betalar medlemsavgift. 

 Samfundet ska ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer/ 

verksamhetsgranskare om lagen så kräver. 

 

 Samfundet ska vara registrerat hos Patent- och registerstyrelsen. 

 Samfundet ska ha ett bankkonto som är kopplat till samfundet.  

 Samfundet ska ha en allmän (ej personlig) och fungerande e-postadress för post till 

samfundet.  

 Samfundet och styrelsen ska ha varit verksam under minst ett år sedan bildandet.  

 Samfundet ska ha minst trettio (30) medlemmar enligt definition nedan under rubrik 

”Medlem ideellt samfund”, varav minst femton (15) är mellan 7 och 20 år i 

idrottsföreningar. 

 Samfundets eventuella verksamhet inomhus ska bedrivas i godkända lokaler. Med 

godkända menas att lokalen har bygglov för verksamheten samt att lokalen är 

brandsynad.  

 Samfundets ekonomiska redovisning ska ge en tillfredsställande bild av samfundets 

ekonomiska situation och vara upprättad enligt god bokföringssed. Den ekonomiska 

redovisningen och verksamhetsredovisningen ska vara utformad på så vis att de ger ett 

tillräckligt underlag för fritidsförvaltningens kontroll och ställningstagande avseende 

bidragsgivning till samfundet.  
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 Samfundet ska i resultat- och balansräkning tydligt särskilja vad som är medlemsavgift 

respektive andra typer av avgifter. 

 

8.2 Medlem ideellt samfund – grundprincip 

Som medlem räknar fritidsförvaltningen fysisk person:  

 Som är folkbokförd i Jomala kommun och upptagen i samfundets medlemsförteckning 

med folkbokföringsadress och födelseår.  

 Som betalar personlig medlemsavgift per år.  

 Som regelbundet deltar i samfundets verksamhet. 

 

8.3 Ej medlem 

Som medlem räknas inte person:  

 Som är medlem av tillfällig natur.  

 Som enbart deltar i samfundets verksamhet under schemalagd skoltid.  

 

8.4  Bidragsberättigad medlem 

Som bidragsberättigad medlem räknar fritidsförvaltningen fysisk person som är medlem enligt 

definition av medlem ovan som fyllt sju (7) år men inte tjugoett (21) år. Detta gäller dock inte 

löpande kulturverksamhet.   

 

8.5 Antal medlemmar 

Totalt antal medlemmar samt antal bidragsberättigade medlemmar (7 – 20 år) räknas varje år 

per sista dag i samfundets verksamhetsår. 

 

 

9. Värdegrundande bestämmelser  
Samfund som godkänns som bidragsberättigat och söker samt tar emot bidrag (hyr lokaler, 

anläggning m.m.) av fritidsförvaltningen förbinder sig att aktivt arbeta för följande:  

 

 Verksamheten i samfundet ska stödja en demokratisk utveckling i samhället, värna om 

demokratiska ideal samt genomsyras av ett tydligt jämställdhetsperspektiv som ger 

flickor/pojkar och kvinnor/män samma rättigheter, skyldigheter och möjligheter.  

 Organisationen och verksamheten i samfundet ska ge förutsättningar för att alla ska 

kunna delta och dela på inflytande och ansvar oavsett kön, religion, sexuell läggning, 

etnisk bakgrund eller eventuell funktionsnedsättning.  

 Samfundet ska arbeta med att skapa inflytande, delaktighet och integration i sin 

verksamhet.  

 Samfundets verksamhet ska bedrivas i helt rök- alkohol- och drogfri miljö.  

 Samfundet ska arbeta för att barns utövande är lekfullt, allsidigt och helt befriat från 

urval och utslagning samt bygger på barnens egna behov och förutsättningar.  

 Samfundet ska arbeta för att övergången mellan barn- och ungdomsverksamhet sker 

successivt och tar hänsyn till individens olika behov, förutsättningar och 

utvecklingstakt. Elitsatsning ska inte ske på bekostnad av breddverksamhet.  

 Varje samfund har ett stort ansvar för att de ledare som rekryteras är lämpande för att 

arbeta med barn och unga.  

 

 

10. Bidragskonstruktion 
Bidragsbestämmelserna innehåller tre olika stödformer som samspelar med varandra för att 

tillsammans skapa goda möjligheter för det ideella föreningslivet att utvecklas och på ett 
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positivt sätt bidra till en hållbar tillväxt i kommunen. Som tillägg finns även investeringsstöd 

som kan sökas separat enligt särskilda bestämmelser.  

 

10.1 Medlemsbidrag 

Huvuduppgift för medlemsstödet är att stödja bildande av samfund samt bidra till att skapa 

stabila grundförutsättningar för medlemmarna och ledarna att driva och utveckla ideella 

samfund. Stödet ska stimulera samfunden att tydligt engagera sig för barn och unga mellan 7 

och 20 år. Fritidsförvaltningen vill att samfund aktivt arbetar med att söka upp, värva och 

engagera medlemmar i bidragsberättigad ålder.  

 

10.2 Verksamhetsbidrag 

Bidraget inom denna grupp har till uppgift att stödja de verksamheter som samfund bedriver 

baserat på mål och syfte angivet i samfundets stadgar. Det handlar om den verksamhet som 

utan någon annans inblandning attraherar människor att engagera sig som medlemmar i 

samfundet samt delta i samfundets verksamheter och aktiviteter. Särskilt fokus sätts på 

medlemmar mellan 7 och 20 år. Undantaget är lokala ungdoms-, kultur- och byasamfund som 

där särskilt i stället beaktas om samfundet och medlemmarna löpande samt aktivt bidrar till 

kulturverksamhet i Jomala kommun. 

 

10.3 Stöd för renovering av byggnad eller iordningställande och underhåll av plats 

Stödet har en rak koppling till platser, byggnader och andra anläggningar i Jomala kommun. 

Stödet omfattar renovering av befintliga byggnader och andra anläggningar. Grundprincipen 

är att så långt som möjligt utnyttja kommunens befintliga och gemensamma byggnader och 

andra anläggningar. Eventuella stöd beviljas utgående från de separata regler 

kommunstyrelsen antagit den 1 oktober 2012 § 305. I detta fall gäller en fritt formulerad 

ansökan i enlighet med kraven i ovan angivna principer.   

 

 

11. Medlemsbidrag 
Syftet med stödet är att ge bidragsberättigade samfund ett grundläggande bidrag, för att de 

engagerar 7–20-åringar som medlemmar och ledare. Samfund får själv bestämma till vad och 

hur man vill använda bidraget. Ytterligare ett syfte är att stimulera de bidragsberättigade 

samfunden att aktivt söka upp 7 – 20-åringar och erbjuda dem medlemskap och engagemang i 

samfundets verksamhet.   

 

11.1 Villkor 

Stödet kan sökas en gång per år och för att kunna ansöka ska:  

 Samfundet ha avslutat sitt verksamhetsår, upprättat bokslut och verksamhetsberättelse 

samt haft samfundets första årsmöte.  

 Samfundet ska kunna redovisa totalt antal medlemmar per sista dagen i senast avslutat 

verksamhetsår samt särredovisa antal medlemmar som fyllt 7 men inte 21 år.  

 

11.2 Ansökan 

Ansökan lämnas årligen in till fritidsförvaltningen senast den 15 augusti. 

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid för att behandlas 

av fritidsförvaltningen. 

 

Till ansökningshandlingarna bifogas följande: 

 Budget. 

 Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. 

 Medlemsregister. 

 Bokslut. 
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 Formulär ”Ansökan om medlemsbidrag” (Bilaga 1). 

 

11.3 Bidragets utformning och storlek 

Bidraget utgår från en fastställd summa av fritidsförvaltningen  per bidragsberättigad medlem 

och år. Bidragsberättigad medlem är person som fyllt 7 år men inte 21 år.  

 

11.4 Vilka kan söka? 

 Ungdomsföreningar (lokala). 

 Simskolor (lokala). 

 Frivilliga brandkåren (lokala). 

 Kultursamfund (lokala). 

 Idrottssamfund (även åländska samfund med hemort utanför kommunen med 

medlemmar från Jomala kommun om inte motsvarande verksamhet idkas i 

hemkommunen och om medel finns). 

 

11.5 Utbetalning 

Bidraget betalas ut till bankkonto som samfundet har uppgivit och som är kopplat till 

samfundet. 

 

 

12. Verksamhetsbidrag 
Syftet med bidraget är att stödja bidragsberättigade samfunds barn- och ungdomsverksamhet 

samt övrig verksamhet eller stödja löpande aktiv kulturverksamhet i Jomala kommun. 

 

12.1 Villkor 

Bidraget kan sökas till gruppaktiviteter där:  

 En sammankomst ska pågå i minst sextio (60) minuter.  

 Gruppen ska ledas av minst en (1) ledare som är utsedd av samfundet.  

 Det ingår minst femton (15) bidragsberättigade medlemmar i samfundet som ska ha 

fyllt 7 år men inte 21 år eller minst femton (15) medlemmar om det rör lokala 

ungdoms-, kultur- och byasamfund.  

 Sammankomsten har en gemensam samling och avslutning.  

 Ledaren ska ha fyllt 16 år och vara medlem i samfundet.  

 

12.2 Ansökan 

Till ansökningshandlingarna bifogas följande: 

 Budget. 

 Verksamhetsberättelse samt verksamhetsplan. 

 Bokslut. 

 Formulär ”Ansökan om verksamhetsbidrag” (Bilaga 2). 

 

Ansökan lämnas årligen in till fritidsförvaltningen senast den 15 augusti. 

Ansökningshandlingar måste vara kompletta och ha inkommit inom rätt tid för att behandlas 

av fritidsförvaltningen. 

 

12.3 Beräkningsgrund för verksamhetsbidrag 

 Antalet regelbundet betalande medlemmar uppgår till minst femton (15) stycken. 

 Samfundet ska ha varit verksamt minst ett (1) år. 

 Godkända kostnader är samfundets kostnader till dess bruttobelopp, med undantag av 

kostnaderna för tävlingsverksamhet. 
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 Respektive samfund ska i sin budget uppnå en femtonprocentig (15 %) 

självfinansiering av samfundets totala godtagbara kostnader. 

 

Allt stöd till föreningslivet som omfattas sker inom och anpassas kontinuerligt till den totala 

ekonomiska ram som fritidsförvaltningen får tilldelat årligen av kommunfullmäktige. Detta 

innebär att när en normerad regel för uträkning av bidrag står i strid med den totala summa 

som fritidsförvaltningen avsatt till den aktuella bidragstypen gäller den totala summan som 

övre gräns och utgör giltig grund för att avslå ansökan om bidrag och/eller ändra storlek på 

bidrag även i de fall ansökan uppfyller de tekniska kraven.  

 

12.4 Vilka kan söka? 

 Ungdomsföreningar (endast lokala). 

 Byasamfund (endast lokala). 

 Idrottsföreningar (endast lokala). 

 Kultursamfund (endast lokala). 

 

12.5 Utbetalning 

Beslut om verksamhetsstöd ska årligen vara samfund tillhanda senast den 31 december. 

Summor över 2 000 euro betalas ut i tio rater jämnt fördelade januari-oktober. Samfund som 

beviljats en summa över 2 000 euro är förpliktad att utan uppmaning inlämna bokslutet 

till fritidsförvaltningen senast den 31 maj under bidragsåret för att fortsättningsvis 

erhålla stödet året ut. 
 

Engångssummor utbetalas inom januari. Stödet betalas ut till bankkonto som samfundet har 

redovisat och som är kopplat till samfunden. 

 

 

Att dessa principer överensstämmer med kommunstyrelsens beslut intygas av:  

 

Jomala den 13 februari 2018 

 

 

John Eriksson 

Kommundirektör  



                                                                                    

  Bilaga 1 

 

Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

   
     

 

 

 

 
SÖKANDE 
 
Förening/sammanslutning Gatuadress 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

E-post Sammanslutningens kontonr (IBAN) 

 

 

 

Kontaktperson Gatuadress (om annan än ovan) 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

 

 

Totala antalet medlemmar Medlemmar 20 år eller yngre, separat pojkar/flickor 

 

 

Verksamhet för vilken bidrag sökes Det ansökta beloppet/euro 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och titel 

 

Ett krav för att erhålla bidrag från Jomala kommun är att samtycke ges till att kommunen registrerar 

uppgifterna om den sökande sammanslutningen och sammanslutningens kontaktpersons 

personuppgifter samt att de införs i Jomala kommuns register över sammanslutningar. Vid 

undertecknande av denna ansökan lämnas samtycke till den ovan nämnda 

personuppgiftsbehandlingen. 

Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) 

ANSÖKAN OM 

MEDLEMSBIDRAG 



                                                                                   

 

 

Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

BILAGOR: 

 Verksamhetsberättelse samt bokslut för föregående bokföringsår. 

 Budgetförslag och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

 

KRITERIER: 

 Föreningar med hemort i Jomala kommun prioriteras. 

 Förening som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad och verksam minst ett (1) år. 

 Verksamhet för barn och ungdom prioriteras. 

 Se även ”Principer för fritidsförvaltningens verksamhetsbidrag och övriga bidrag”. 

 

Ansökan görs en gång per år och inlämnas senast den 15 augusti året innan det år bidrag söks 

för. Ansökan inlämnas skriftligen till: Jomala kommun, fritidsförvaltningen, PB 2, AX-22 151 

Jomala eller per e-post till info@jomala.ax med rubriken ”Ansökan medlemsbidrag”.   

 

 

  

mailto:info@jomala.ax


                                                                                    

  Bilaga 2 

 

Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

   
  

 

 

 

SÖKANDE 
 

Förening/sammanslutning Gatuadress 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

E-post Sammanslutningens kontonr (IBAN) 

  

Kontaktperson Gatuadress (om annan än ovan) 

Telefon/mobiltelefon Postnummer och ort 

 

 

Totala antalet medlemmar Medlemmar 20 år eller yngre, separat pojkar/flickor 

 

 

Verksamhet för vilken bidrag sökes Det ansökta beloppet/euro 

Ort och datum Underskrift 

Namnförtydligande och titel 

 

Ett krav för att erhålla bidrag från Jomala kommun är att samtycke ges till att kommunen registrerar 

uppgifterna om den sökande sammanslutningen och sammanslutningens kontaktpersons 

personuppgifter samt att de införs i Jomala kommuns register över sammanslutningar. Vid 

undertecknande av denna ansökan lämnas samtycke till den ovan nämnda 

personuppgiftsbehandlingen.

Ankomstdatum/diarienr.: (fylls i av tjänsteinnehavaren) 

ANSÖKAN OM 

VERKSAMHETSBIDRAG 



                                                                                   

 

 

Kommunkansliet Postadress Telefon: 018 - 329 10 
Godbyvägen 448  PB 2 E-post: info@jomala.ax  
Jomala AX-22 151 Jomala FO-nummer: 0205023-9 

BILAGOR: 

 Verksamhetsberättelse samt bokslut för föregående bokföringsår. 

 Budgetförslag och verksamhetsplan för kommande verksamhetsår. 

 

KRITERIER: 

 Föreningar med hemort i Jomala kommun prioriteras. 

 Förening som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad och verksam minst ett år. 

 Verksamhet för barn och ungdom prioriteras. 

 Se även ”Principer för fritidsförvaltningens verksamhetsbidrag och övriga bidrag”. 

 

Ansökan görs en gång per år och inlämnas senast den 15 augusti året innan det år bidrag söks 

för. Ansökan inlämnas skriftligen till: Jomala kommun, fritidsförvaltningen, PB 2, AX-22 151 

Jomala eller per e-post till info@jomala.ax med rubriken ”Ansökan verksamhetsbidrag”. 
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