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BU § 13 

Ansökan om att bli bidragsberättigad förening 

Framtida kulturföreningen är en ideell förening med syfte att motverka 
diskriminering och arbeta för integration i det svenska samhället. 
Föreningen är öppen för alla oavsett ålder och bakgrund.  

Föreningen har sitt säte i Arboga 

Bidragsutskottets beslut 

Bidragsutskottet godkänner föreningen som bidragsberättigad om 
kompletterande handlingar inkommer.   
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BU § 14 

Ansökan om investeringsanslag 

Ordförande och kassör i Friluftsfrämjandet berättar om föreningens 
verksamhet.  

Friluftsfrämjandes byggnad brann under 2018 år ned i en anlagd brand. 

Föreningen vill nu på börja en återuppbyggnad av lokalen, och 
undersöker om det finns möjlighet att få ett extra investeringsbidrag för 
att utrusta den nya lokalen med toalett och avlopp. 

Föreningen har totalt 87 medlemmar, varav 26 är under 19 år.  

Bidragsutskottets beslut 

 Bidragsutskottet tackar för informationen 

 Föreningskonsulenten får i uppdrag att bistå föreningen med 
handlingar för att kunna göra en ansökan om investeringsbidrag.  
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BU § 15 

Ansökan om extra föreningsstöd 

Arboga ryttarsällskap har inkommit med ansökan om extra bidragsanslag 
enligt BU § 8. 

Föreningskonsulenten presenterar nuläget i budgeten.  

Bidragsutskottets beslut 

Bidragsutskottet beslutar att bevilja Arboga Ryttarsällskap extra anslag 
om 25 000 kronor.  
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BU § 16 

Ansökan om extra föreningsstöd 

Arboga Scoutsällskap har inkommit med ansökan om stöd för att ta ner ett 
träd vid sin lokal. Trädet hade blivit en fara för barnen som fanns i 
verksamheten så det var tvunget att plockas ned. Scoutkåren äger själva 
marken som trädet står på. Föreningen hade sökt investeringsstöd för att 
kunna såga ner trädet under 2019 men blev tvungna att ta ner det redan 
under 2018 för att kunna garantera barnens säkerhet.  

Bidragsutskottets beslut 

Bidragsutskottet beslutar att bevilja scoutkåren 3750 kronor i 
föreningsstöd. 
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BU § 17 

Investeringsstöd 2019 

Totalt har 30 föreningar ansökt investeringsbidrag om sammanlagt 
5 188 805 kronor.  

Bidragsutskottets beslut 

 Bidragsutskottet tackar för informationen och går igenom 
ansökningarna och jämför med tidigare års utbetalningar.  

 Föreningskonsulenten får i uppdrag att bjuda in Arboga Folkets 
Park och Arboga Sportkastningsklubb för att presentera sina 
verksamheter.  

 Föreningskonsulenten får i uppdrag att bjuda in 
utvecklingscentrum för att informera om trivselbidragen 2019.  
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BU § 18 

Föreningsbidrag 2019 

Totalt har 58 föreningar inkommit med ansökningar för föreningsbidrag 
om totalt 1 970 794 kronor.  

Bidragsutskottets beslut 

 Bidragsutskottet tackar för informationen och går igenom 
ansökningarna. 

 Föreningskonsulenten får i uppdrag att sammanställa 
ansökningarna och utifrån bestämd modell göra ett utkast på 
fördelning av bidrag.  
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BU § 19 

Förändring av riktlinjer och policy 

Föreningskonsulenten fick av bidragsutskottet i uppdrag att se över 
riktlinjerna och ändra dessa för 2020 års bidragsansökningar från 
föreningar. 

Bidragsutskottet har både en policy och riktlinjer som stöd till beslut om 
bidrag till föreningar och studieförbund. 

Föreningskonsulenten har vid undersökning sett att det är i policyn man 
måste ändra skrivelsen och lägga till parametrar för att kunna 
implementera nya krav till föreningar vid bidragsansökningar. 

Bidragsutskottets beslut 

Föreningskonsulenten får i uppdrag att under 2019  

 Ta fram ett förslag för förändring av policy 

 Implementera arbetet med den nya policyn hos föreningarna  

 

 


