Policy
för stöd till organisationer
i Arboga kommun

Policy

Syfte
Verksamhetsstödet ska bidra till:
- ett allsidigt fritids-, kultur- och föreningsliv
- demokratisk, social och kulturell bildning och fostran

Mål
Stödet ska främja:
- mångfald, utveckling och livslångt lärande
- positiva fritidsmiljöer och social samvaro
- jämlikhet mellan såväl individer som kön
- miljöinsatser och ökat miljömedvetande
- deltagande i och upplevelse av olika kulturyttringar

Definitioner
Verksamhetsstöd kan utgå i form av kontantbidrag, subventionerad hyra i
kommunens lokaler, rådgivning, utlåning avAV-material, kopiering.
Med organisationer menas ideella föreningar och studieförbund.

Kriterier för stöd
Organisationer som söker stöd ska:
- vara ideella enligt stadgarna
- utgå från en helhetssyn på människan utifrån individens
förutsättningar till personlig utveckling och livskvalitet
- arbeta efter en planerad verksamhet utifrån av organisationen
uppsatta mål
- bedriva verksamhet för medlemmar bosatta i Arboga kommun
- ha stadgar som inte bryter mot ovanstående mål
- främja drogfrihet och en drogfri miljö
Utöver detta kan stöd beviljas i särskilda fall.
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Föreningar
Föreningarna skall:
- kunna visa att medlemmar bidrar med skälig egeninsats för
föreningens självfinansiering
- om föreningen har ungdomsverksamhet, ha minst fem
barn/ungdomar upp t.o.m. 19 år som deltar i verksamheten
- aktivt arbeta för drogfrihet och en drogfri miljö

Förutom de övergripande målen för verksamhetsstödet är avsikten:
- att uppmuntra utbildnings- och utvecklingsinsatser där
ledarskapets roll och konsekvenser särskilt beaktas
- att föreningens mål och idéer omsätts i praktisk verksamhet

Verksamhetsstöd utgår huvudsakligen till föreningar med följande
ändamål:
- ungdomsverksamhet
- tillhandahålla allmänna samlingslokaler
- social verksamhet
- kulturverksamhet
- försvar och hemvärn
- pensionärsverksamhet
- miljö- och naturvård
- folkhälsoarbete
Föreningar kan normalt inte påräkna stöd om de tillhör följande
kategorier:
- ekonomiska föreningar
- politiska vuxenföreningar
- stödföreningar (supporterklubb o. likn.)
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Studieförbund
Studieförbunden skall:
- bedriva verksamhet i Arboga och dess riksorganisation ska erhålla
statligt stöd
- i princip bedriva all sin verksamhet efter Folkbildningsrådets regler
- aktivt arbeta för drogfrihet och en drogfri miljö

Förutom de övergripande målen för verksamhetsstöd är avsikten:
- att främja demokratin och därmed påverka samhällets utveckling
- att uppmuntra livslångt lärande
- att främja nyskapande och nytänkande
- att fördjupa individens kulturella identitet och medvetenhet
- att eftersträva kvalitet i verksamheten framför kvantitet

Stöd kan normalt inte påräknas för följande verksamheter:
- produktion och tillverkning
- vinprovning och därmed jämförbar verksamhet
- uppdragsverksamhet
- kommersiell verksamhet
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