
Idrotts- och föreningsförvaltningen 
 
  

 Viktiga datum 2022! 

 

❑ 1 januari Nya bidragsanvisningar och lokaltaxor börjar gälla. 

❑ 3 januari Nu kan ni göra er föreningsredovisning. 

❑ 3 januari Dags att söka aktivitetsbidrag och lokalbidrag. 

❑ 3 januari Dags att söka investeringsbidrag. Period 1. 

❑ 7 februari 

Infoträff om aktivitetsbidrag, barn- och 

ungdomsföreningar klockan 18–20 i Kvibergs Park.  

Anmälan krävs. 

❑ 9 februari 
Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar  

klockan 14–16 i Kvibergs Park. Anmälan krävs. 

❑ 25 februari Sista dag för att göra föreningsredovisning. 

❑ 25 februari Sista dag för att söka aktivitetsbidrag. 

❑ 25 februari Sista dag för att söka investeringsbidrag. 

❑ 1 mars Sista dag för att söka lokalbidrag. Period 1. 

❑ mars 

Presentation och information om nya bidrags- och 

bokningssystem, barn- och ungdomsföreningar.  

Mer information om datum och anmälan kommer.  

❑ april 

Presentation och information om nya bidrags- och 

bokningssystem, pensionärsföreningar. Mer information om 

datum och anmälan kommer. 

❑ 1 juni 
Dags att söka särskilt driftsbidrag och 

särskilt verksamhetsbidrag. 

❑ 1 juli Dags att söka aktivitetsbidrag för januari – juni 2022. 
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❑ 1 juli Preliminärt dags att söka investeringsbidrag. Period 2. 

❑ 10 augusti 

Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar 

klockan 14–16 i Kvibergs Park. Genomgång av nya bidrags- och 
bokningssystemet. Anmälan krävs. 

❑ 10 augusti 

Infoträff om aktivitetsbidrag, barn- och 

ungdomsföreningar klockan 18–20 i Kvibergs Park. Genomgång 

av nya bidrags- och bokningssystemet. Anmälan krävs. 

 

❑ 18 augusti 
 
 
 

 

 

Infoträff om aktivitetsbidrag, pensionärsföreningar 

klockan 10–12 i Kvibergs Park. Genomgång av nya bidrags- och 
bokningssystemet. Anmälan krävs.  

❑ 22 augusti 

Infoträff om aktivitetsbidrag, barn- och 

ungdomsföreningar klockan 15–17 i Kvibergs Park. Genomgång 

av nya bidrags- och bokningssystemet. Anmälan krävs. 

❑ 25 augusti Sista dag att söka aktivitetsbidrag. 

❑ 25 augusti Preliminärt sista dag att söka investeringsbidrag. Period 2. 

❑ 31 augusti 
Sista dag att söka särskilt driftsbidrag och särskilt 

verksamhetsbidrag. 

❑ 5 oktober 
Öppet hus om bidragsfrågor & föreningsfrågor 

klockan 15–19 i Kvibergs Park.  

Bidragsanvisningar 

Bidragsanvisningar bestäms av idrotts- och 
föreningsnämnden. Reglerna uppdateras varje 
år. Läs bidragsreglerna på www.bok.goteborg.se 
 

Föreningsredovisning 

En årlig deklaration som visar att föreningen är 
aktiv och uppfyller de grundläggande kraven. 
Redovisningen görs en gång per år - efter 
årsskiftet men innan ansökan om aktivitets- och 
lokalbidrag. 
 

Kontaktuppgifter till föreningen 

Föreningen ansvarar för att uppdatera kontakt-
uppgifter i e-tjänsten www.bok.goteborg.se 
minst en gång om året. Det är dessa uppgifter 
som förvaltningen använder för att skicka viktig 
information till föreningen, framförallt via e-post. 

Infoträff 

I samband med de två stora bidragsperioderna, 
bjuder förvaltningen in till informationsträffar. 
Möjlighet till personlig hjälp finns. Anmäl er 
genom telefon 031-368 20 00 eller 
https://bok.goteborg.se/Contact.action 
 

Investeringsbidrag 

Period 2 är preliminär beroende på om det finns 
kvar medel i budget efter Period 1. För mer 
information kontakta oss på 031-368 20 00 eller 
https://bok.goteborg.se/Contact.action 
 

Öppet hus 

För föreningar som vill ha personligt stöd inför 
ansökan av bidrag eller hjälp med 
föreningsfrågor.  
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