
  
PROTOKOLL 1 (9) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-11  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

  
Utses att justera Lena Träff med Stefan Hjalmarsson som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

Förvaltningens kontor 16 mars 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–7 

 Måns von Stedingk  
  
Ordförande   

 Marianne Samuelsson  
  
Justerare  

 Lena Träff 
  

  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
  
Sammanträdes-
datum 

2020-03-11 Organ Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2020-03-16 Anslaget tas ned 2020-04-07 
  
Förvaringsplats för 
protokollet 

Fritids- och kulturförvaltningen 
 

Underskrift   

   
 

 

Plats och tid Ceciliarummet, kl 13:00–15:00 
  
Ledamöter Marianne Samuelsson (L) Ordförande, Stefan Hjalmarsson (OPA), Lena 

Träff (S) 
 

  

Övriga Måns von Stedingk föreningskonsulent 
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PROTOKOLL 3 (9) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-11  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Lena Träff beslutas justera protokollet med Stefan 

Hjalmarsson som ersättare  



  
PROTOKOLL 4 (9) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-11  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Föredragningslistan godkänns. 

Sammanfattning 

Föredragningslistan gicks igenom.  



  
PROTOKOLL 5 (9) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-11  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 3 FKN 22/2020-805 

Ansökan bidrag studieförbund 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Enligt uträkning grundad på de riktlinjer som antagits av 

Fritids- och kulturnämnden.  

Sammanfattning 

2020 har totalt åtta studieförbund inkommit med ansökan om bidrag. 

Utifrån riktlinjer om stöd till studieförbund, antagna av Fritids- och 

kulturnämnden 2020-02-20 § 10 är åtta av dessa bidragsberättigade.  

Fördelningen blir enligt riktlinjerna följande: 

ABF 194 290 kronor. 

Bilda 2000 kronor. 

Kulturens 0 kronor. 

NBV 16 350 kronor. 

Sensus 0 kronor.  

SISU 38 140 kronor.  

Studiefrämjandet 10 610 kronor. 

Studieförbundet Vuxenskolan 36 440 kronor.  

__________ 
 
Skickas till: 
ABF, Bilda, Kulturens, NBV, SENSUS, RF/SISU, Studiefrämjandet, 
Studieförbundet vuxenskolan  
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§ 4 FKN 31/2020-805 

Ansökan om projektbidrag 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Arboateaterns ansökan om projektbidrag avslås med 

hänvisning till befintliga riktlinjer för stöd till föreningar i 

Arboga kommun.  

Sammanfattning 

Arbogateatern söker projektbidrag för två olika projekt. Det ena 

syftar till att erbjuda barn och unga teaterundervisning. Målet är att 

kunna ha två barn- och ungdomsgrupper och undervisa dessa i 

teater.  

Det andra projektet är att genomföra föreställningen Skymning över 

Arboga. Föreningen har med hjälp av medel från Leader och i 

samverkan med Kulturskolan i Arboga genomfört föreställningen i 

fyra år tidigare. Då Kulturskolan i Arboga tar bort 

teaterundervisning från sitt utbud söker föreningen andra vägar till 

stöd och samverkan.  

__________ 
 
Skickas till: 
Arbogateatern  
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Sammanträdesdatum  
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Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
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§ 5 FKN 39/2020-805 

Projektansökan Handbollsfitness 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. IFK Arboga handbollsklubb beviljas 12 000 kronor för 

projektet Handbollsfitness. Föreningen får också nyttja lokalen 

kostnadsfritt för de 20 pass som ska genomföras i projektet. 

Redovisning i form av ekonomisk- och verksamhetsrapport 

ska inkomma till Fritids- och kulturförvaltningen senaste den 

31 december 2020. Vid felaktigt nyttjande medel eller 

utebliven rapportering kan föreningen bli 

återbetalningsskyldig. 

Sammanfattning 

IFK Arboga Handboll ansöker om projektbidrag för att bedriva 

handbollsfitness. Träningsformen är en blandning av fysträning och 

handbollsspel. Föreningen ämnar att erbjuda sina egna medlemmar 

andra föreningar i kommunen gratis deltagande i träningsformen om 

de beviljas bidrag. Utomstående får betala en deltagaravgift 

__________ 
 
Skickas till: 
IFK Arboga Handbollsklubb  



  
PROTOKOLL 8 (9) 
Sammanträdesdatum  

2020-03-11  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 6 FKN 40/2020-805 

Projektansökan SM sportkastning 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Arboga Sportkastningsklubb beviljas 15 000 kronor för sitt 

projekt SM i sportkastning. Redovisning i form av ekonomisk- 

och verksamhetsrapport ska inkomma till Fritids- och 

kulturförvaltningen senaste den 31 december 2020. Vid 

felaktigt nyttjande medel eller utebliven rapportering kan 

föreningen bli återbetalningsskyldig. 

Sammanfattning 

Arboga sportkastningsklubb (ASK) bildades 2017 och är Sveriges 

första klubb för sportkastning, vilket innefattar kniv- och tomahawk 

kastning. Arboga sportkastningsklubb erbjuder våra medlemmar att 

under ordnade, och säkra former ägna sig åt sportkastning som 

främjar både koncentrations- och koordinationsförmåga. Klubben 

arbetar för att vara tillgänglig för alla oavsett ålder, kön, etnicitet 

eller fysiska och psykiska funktionsvariationer. Barn, ungdomar och 

vuxna tränar och tävlar tillsammans.   

Arboga sportkastningsklubb arrangerar det första svenska 

mästerskapet i sportkastning 2020. För arrangemanget söker 

föreningen stöd från Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott.  

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Sportkastningsklubb  
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§ 7 FKN 33/2020-805 

Ansökan om extra föreningsbidrag 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Arboga Alpina beviljas 45 000 kronor i extra föreningsbidrag. 

Innan redovisning av kostnader och betalning för hyra av 

snökanon ska inkomma till Fritids- och kulturförvaltningen 

innan bidraget betalas ut. 

Sammanfattning 

Arboga Alpina är en ideell förening i Arboga som bedriver barn- och 

ungdomsverksamhet. Föreningen driver den alpina skidbacken i 

kommunen. På grund av den milda vintern har föreningen inte 

kunnat bedriva sin verksamhet på det sätt de önskat och söker därför 

ett extra föreningsbidrag för att täcka upp för det inkomstbortfall 

som drabbat dem 

__________ 
 
Skickas till: 
Arboga Alpina 


