Viktiga datum för föreningar
Idrotts- och föreningsförvaltningen

Viktiga datum 2020!
❑ 1 januari

Nya bidragsregler börjar gälla.

❑ 2 januari

Nu kan ni göra er föreningsredovisning.

❑ 2 januari

Dags att söka aktivitetsbidrag för
hösten 2019 och lokalbidrag.

❑ 2 januari

Dags att söka mentorsbidrag.

❑ 2 januari

Dags att söka investeringsbidrag.
Nytt för i år – två ansökningsperioder!

❑ 30 januari

Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar
klockan 14–16 i Kvibergs Park.

❑ 5 februari

Infoträff om aktivitetsbidrag, ungdomsföreningar
klockan 18–20 i Kvibergs Park.

❑ 11 februari

Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar
klockan 10–12 i Kvibergs Park.

❑ 11 februari

Infoträff om aktivitetsbidrag, ungdomsföreningar
klockan 15–17 i Kvibergs Park.

❑ 18 februari

Öppet hus klockan 14-19.30 i Kvibergs Park.

❑ 25 februari

Sista dag för att göra föreningsredovisning.

❑ 25 februari

Sista dag för att söka aktivitetsbidrag.

❑ 25 februari

Sista dag för att söka investeringsbidrag.

❑ 2 mars

Sista dag för att söka lokalbidrag.
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❑ 1 juni

Dags att söka särskilt driftsbidrag och
särskilt verksamhetsbidrag.

❑ 1 juli

Dags att söka aktivitetsbidrag för våren 2020.

❑ 1 juli

Dags att söka investeringsbidrag.

❑ 10 augusti

Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar
klockan 14–16 i Kvibergs Park.

❑ 13 augusti

Infoträff om aktivitetsbidrag, ungdomsföreningar
klockan 18–20 i Kvibergs Park.

❑ 18 augusti

Infoträff om aktivitetsbidrag, ungdomsföreningar
klockan 15–17 i Kvibergs Park.

❑ 20 augusti

Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar
klockan 10–12 i Kvibergs Park.

❑ 25 augusti

Sista dag att söka aktivitetsbidrag.

❑ 25 augusti

Sista dag att söka investeringsbidrag.

❑ 31 augusti

Sista dag att söka särskilt driftsbidrag och
särskilt verksamhetsbidrag.

❑ 2 november

Sista dag att söka mentorsbidrag.

Glöm inte att uppdatera era kontaktuppgifter på www.bok.goteborg.se!
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Ordlista
Aktivitetsbidrag

Kontaktuppgifter till föreningen

Ideella föreningar som är bidragsgodkända kan
få aktivitetsbidrag för de aktiviteter föreningen
ordnar för barn och ungdomar (7–25 år), personer
med funktionsnedsättning eller pensionärer (65 år
eller äldre). Varje gång en medlem inom dessa
målgrupper deltar ger det en summa pengar till
föreningen.

Föreningen ansvarar själv för att uppdatera sina
föreningsuppgifter i e-tjänsten bok.goteborg.se minst
en gång om året. Det är dessa uppgifter som idrottsoch föreningsförvaltningen använder för att skicka
viktig information till föreningen, i första hand
via e-post.

Bidragsregler
Bidragsreglerna bestäms av idrotts- och
föreningsnämnden. Reglerna uppdateras varje
år. Du hittar bidragsreglerna på:

Lokalbidrag
Ideella föreningar som är bidragsgodkända och
har verksamhet i egna lokaler, eller i lokaler som
hyrs på lång tid, kan söka lokalbidrag.
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Mentorsbidrag

Föreningsredovisning

Behöver din förening nya ledare? Sök mentorsbidraget och låt en befintlig ledare bli mentor åt
en blivande ledare under en begränsad tid.

Föreningsredovisning är en årlig deklaration
som visar att föreningen är aktiv och uppfyller
de grundläggande kraven som Idrott & förening
ställer. Redovisningen görs en gång per år efter årsskiftet men innan föreningen söker
aktivitetsbidrag och lokalbidrag.

Särskilt driftsbidrag
Ideella föreningar och organisationer som driver
en egen idrotts-/fritidsanläggning kan få ett
särskilt driftsbidrag.

Infoträff

Särskilt verksamhetsbidrag

Informationsträff i samband med de två stora
bidragsperioderna, i början av året och efter
sommaren, bjuder idrotts- och föreningsförvaltningen
in föreningar till en informationsträff.

Ideella föreningar och organisationer kan söka
särskilt verksamhetsbidrag för en verksamhet
som på ett särskilt betydelsefullt sätt förbättrar
möjligheterna till en aktiv fritid för barn och unga
(7–25 år) eller för personer med
funktionsnedsättning i Göteborg.

Investeringsbidrag
Ideella föreningar och organisationer kan söka
investeringsbidrag och/eller lånegaranti i form av
kommunal borgen för att bygga och renovera
anläggningar som de äger eller långtidshyr.
Nytt för i år! Investeringsbidraget kan sökas under
två perioder: 2 januari-25 februari och 1 juli-25
augusti.
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Öppet hus
Nytt för i år! Öppet hus för föreningar som vill ha
personligt stöd inför ansökan av bidrag eller hjälp
med andra föreningsfrågor.
När: Tisdag 18 februari klockan 14-19.30
Var: Nedre Kaserngården 1, Kvibergs Park.
Hur: Ingen föranmälan. Vi bjuder på kaffe och kaka.

