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Riktlinjer för selektivt föreningsbidrag 
Selektivt föreningsbidrag kan sökas av föreningar och organisationer i stadsdelen som vill 

bredda, fördjupa och utveckla sin verksamhet. Ungdomar mellan 13–25 år som vill 

organisera sig i grupp och planera fram en aktivitet i Västra Hisingen kan också söka. I 

första hand ska verksamheten riktas till grupper som inte redan är föreningsaktiva. 

Verksamheten ska vara icke-ordinarie och öppen för alla. 

Bidragsbeloppet är inte maximerat utan prövas i varje enskilt fall. Ansökan ska göras i 

god tid före starten av aktiviteten och rapport ska lämnas direkt efter den är slutförd.  

 

För att få selektivt föreningsbidrag ska föreningen: 

ha av medlemmar godkända stadgar, en ansvarig styrelse och revisor samt fungera enligt 

demokratiska principer.  

ha lokal anknytning 

ha allmänintresse och vara öppen för alla om inte sakliga och godtagbara skäl finns för 

undantag.  

verka för lika rättigheter och möjligheter till delaktighet och deltagande oberoende av 

kön, könsidentitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, 

funktionsvariation, sexuell läggning och ålder.  

 

Selektivt föreningsbidrag kan ges till: 

verksamhet som inriktas på att rekrytera fler aktiva medlemmar i föreningslivet (med 

tonvikt på barn och ungdom) 

öppen eftermiddags-, helg- och lovverksamhet 

uppsökande verksamhet kvällar och helger 

verksamhet som vänder sig till både flickor/kvinnor och pojkar/män 

aktivt jämställdhetsarbete 

verksamhet som syftar till en ökad integration 

verksamhet som främjar fysisk aktivitet och folkhälsa 

att utveckla samarbetet med andra föreningar 

lokala kulturarrangemang 

utbildningsinsatser gällande unga ledare 

startande av ny förening 

 

Föreningen kan inte beviljas bidrag för verksamhet/aktivitet som  

innehåller partipolitiska eller religiösa inslag.  

har en uppmuntrande attityd till alkohol, tobak eller andra droger.  

föreningens ordinarie verksamhet 

sluten föreningsaktivitet som t.ex. jubileum 

lokalhyra för ordinarie verksamhet 

renovering av föreningslokal 

motarbetar det demokratiska styrelseskicket.  

diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,  

utövar, främjar eller rättfärdigar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt 

kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter.  

 

Stadsdelsförvaltningen Västra Hisingen handlägger inkomna bidragsansökningar.  

Ansökan kan göras löpande under året.   

Ansökningar skickas till  

SDF Västra Hisingen ”diariet” Box 48063, 418 22 Göteborg.  

Märk kuvertet Föreningsbidrag  



För mer information kontakta helene.mellander@vastrahisingen.goteborg.se eller på 

telefon 031-366 51 83 
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