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§ 11  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

Stefan Hjalmarsson med Lena Träff som ersättare  
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§ 12  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

Föredragningslistan fastställs.  



  
PROTOKOLL 5 (8) 
Sammanträdesdatum  

2020-12-01  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

 

Justerare   Utdragsbestyrkande 

    

 

 

§ 13 FKN 71/2020-805 

Föreningsbidrag 2021 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Jädersbruksvänner och Vävföreningen skyttelns ansökningar 
avslås med motiveringen att verksamheten inte går under de 
prioriterade områdena. 

2. Al-Quds kulturförenings och Xuriyo kvinnor förenings 
ansökan behöver kompletteras innan den kan bedömas. 

3. Övriga föreningar beviljas bidrag enligt bilaga. 

  

Sammanfattning 

Totalt har 58 ansökningar om föreningsbidrag inkommit till 
förvaltningen. Av dessa är tre föreningar nya och ansöker alltså om 
att bli bidragsberättigade föreningar.   
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§ 14 FKN 106/2020-805 

Arrangörsföreningar 2021 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Arrangörsföreningarna får behålla arrangörsbidragen under 2021 
även om alla arrangemang inte kan genomföras på grund av 
restriktioner och riktlinjer.  

2. Föreningskonsulenten får i uppdrag att se över 
arrangörsbidragen.  

Sammanfattning 

Under 2020 har många arrangemang fått ställas in på grund av 
Corona-pandemin. Detta har gjort att arrangörsföreningarna inte har 
haft möjlighet att genomföra alla de arrangemang de har åtagit sig. 
Läget är fortsatt osäkert inför 2021. Restriktioner och riktlinjer är 
något som ligger utanför föreningarnas kontroll och är något som de 
inte kan påverka.   
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§ 15 FKN 107/2020-805 

Arboga Alpina driftbidrag 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Föreningskonsulenten får i uppdrag att ta fram ett förslag på avtal 
som sträcker sig över 3 år.  

Sammanfattning 

Arboga Alpina bedriver verksamhet för alpin skidåkning i 
Teknikbacken i Arboga. Föreningen har idag ett avtal som sträcker 
sig över ett år i taget gällande el- och vattenkostnader på 
anläggningen. Föreningen önskar ett längre avtal för att kunna 
planera verksamheten över tid.   
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§ 16 FKN 108/2020-805 

Extra föreningsbidrag 2020 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 

1. Medåkers bygdegårdsförening beviljas 30 000 kronor i extra 
föreningsbidrag 2020 

2. Arboga Skidklubb beviljas 20 000 kronor i extra föreningsbidrag 

Sammanfattning 

Medåkers bygdegårdsförening har inkommit med ansökan om extra 
föreningsbidrag. Kostnader för byggnaden och verksamheten gör att 
föreningen har svårt att få ekonomin att gå ihop. För att kunna 
fortsätta erbjuda mötesplatser i Medåker önskar föreningen ett extra 
föreningsbidrag. Föreningen ansöker om 160 000 kronor.  

Arboga Skidklubb har under året drabbats av ekonomiska problem. 
Då föreningens största inkomstkälla i form av Lassa-Maja loppet inte 
kunnat genomföras på grund av restriktioner kopplade till Corona 
de ekonomiska förutsättningarna förändrats för föreningen. 
Föreningen önskar få ett extra föreningsbidrag för att kunna fortsätta 
bedriva verksamhet och fortsätta utveckla spår och ytor som 
används av allmänheten.  


