Återrapportering
av föreningsbidrag
Din förening eller organisation har under året fått
föreningsbidrag för att bidra till en god folkhälsa
och en aktiv fritid i Örgryte-Härlanda. Här kan du
läsa om hur föreningen ska göra för att visa vad
bidraget har använts till.

Återrapporteringen är till för att sprida lokala föreningars och
organisationers goda idéer och exempel att lära av till andra
intresserade. Rapporteringen är också till för att kontrollera att
bidraget har använts på rätt sätt.Vi vill också få svar på om bidraget
har gett ett mervärde för stadsdelen och om det har medverkat till
att skapa förutsättningar för en god folkhälsa och en aktiv fritid för
befolkningen i stadsdelen.
För att din förening ska kunna få ett nytt föreningsbidrag måste ni
återrapportera.

Så här återrapportera du
För att återrapportera föreningsbidraget fyller ni i ”Återrapporteringsblanketten” på www.goteborg.se/orgryteharlanda.
Det är viktigt att hela blanketten fylls i tydligt, annars kommer vi
inte kunna bevilja nytt bidrag för nästa år. En särskild granskningsgrupp kontrollerar återrapporteringarna på uppdrag av folkhälsorådets styrgrupp.
Om din förening har sökt och fått föreningsbidrag flera gånger under året måste ni göra en återrapportering för varje beviljat bidrag.
Återrapporteringen ska vara inne hos Folkhälsorådets styrgrupp
senast den 31 december samma år som ni fick bidraget.

Återrapporteringen skickas till:
Örgryte-Härlanda stadsdelskontor
Att: Folkhälsorådets styrgrupp
Box 107 94
402 61 Göteborg
Hos oss senast den 31 december

Återrapporteringens innehåll
I korthet ska återrapporteringen innehålla:
• En fullständigt tydligt ifylld blankett.
• Skicka med ett bevis på att den ekonomiska redovisningen 		
stämmer i form av ett kontoutdrag.
• Skicka med föreningens policy och en kort beskrivning 		
av hur föreningen arbetar mot alkohol, narkotika/droger
och tobak.
Skicka gärna in bilder, foton och annan form av dokumentation
från året. De kan på ett spännande sätt beskriva och skildra den
aktivitet eller verksamhet som bidraget har använts till.
Tänk på att när ni skickar in foton, bilder och annan dokumentation till stadsdelsförvaltningen så blir de offentliga.Var därför noga
med att alla personer på foton och i annan dokumentation har
godkänt sin medverkan. Fotona kan komma att spridas och användas av stadsdelsförvaltningen i olika informationssammanhang
som rör föreningsbidraget och föreningslivet i stadsdelen.

Ingen återrapportering = inga nya bidrag
Föreningen måste skicka in en återrapportering med alla dokument för att kunna få ytterligare föreningsbidrag.

Återbetalning av föreningsbidraget
Föreningen kan bli skyldig att betala tillbaka hela eller delar av
redan utbetalade bidrag om pengarna har använts till annat än vad
som stod i ansökan.
Om din förening inte har förbrukat hela bidraget ska föreningen
betala tillbaka det belopp som inte har använts.

För mer information kan du kontakta:
foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se
Om du vill ha hjälp med återrapporteringen eller om du har frågor
om blanketten, kontakta då vår föreningskonsulent:
Niklas Sjöström
Telefon: 031-365 52 50
E-post: niklas.sjostrom@orgryteharlanda.goteborg.se
Om du har frågor om folkhälsa kan du kontakta vår
utvecklingsledare folkhälsa:
Åsa Lundquist
Telefon: 031-365 64 54
E-post: asa.lundquist@orgryteharlanda.goteborg.se

