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Ansökan om att bli  
bidragsgodkänd förening

Information om att bli bidragsgodkänd förening

En bidragsgodkänd förening kan söka bidrag hos  
Idrott & förening samt hyra anläggningar och samlings lokaler 
till reducerad taxa. För att bli godkänd ska föreningen ha  
verksamhet för barn/ungdomar eller pensionärer. Detta  
och övriga krav finns beskrivna längre fram på blanketten.  
Vid godkännandet får föreningen ett engångsbidrag som  
är baserat på antalet barn/ungdomar eller pensionärer som  
är aktiva medlemmar. 

Exempel på föreningar som inte kan bli bidragsgodkända är 
ekonomiska föreningar, fackföreningar, korpföreningar knutna 
till företag, kooperativ, skol-, student- och föräldraföreningar 
och föreningar vars huvudsakliga syfte är att tillvarata enskilda 
medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska intressen.

För att kunna söka bidrag av idrotts- och föreningsförvaltningen behöver vi hantera dina personuppgifter.  
Uppgifterna behövs bland annat för att vi ska kunna komma i kontakt med dig vid frågor om ansökan.  
Läs mer om hur vi använder dina personuppgifter på goteborg.se/dinapersonuppgifteridrottochforening

1. Föreningens verksamhet
Föreningens verksamhet riktar sig huvudsakligen till:

Pensionärer Ungdomar

2. Föreningens kontaktuppgifter 
Föreningens hela namn utan förkortningar

Föreningens organisationsnummer Föreningens bank- eller plusgironummer

Föreningens e-postadress (bör inte vara en privat adress) Föreningens webbadress

Föreningens telefonnummer
Har egen lokal Hyr lokal Saknar lokal

Föreningens postadress (gata, nr/boxnr, postnr, ort) Föreningens besöksadress (gata, nr, postnr, ort – till egen eller hyrd lokal)

Ordförandens namn

Ordförandens e-postadress Ordförandens postadress (gata, nr/boxnr, postnr, ort)

Ordförandens mobilnummer

Har du frågor om blanketten? 
Kontakta Idrott & förening 
Telefon: 031-368 20 00 
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se

Ifylld blankett skickas till: 
Idrott & förening – Föreningsstöd 
Box 114 
401 21 Göteborg
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Kassörens namn

Kassörens e-postadress Kassörens postadress (gata, nr/boxnr, postnr, ort)

Kassörens mobilnummer

Vilken är föreningens huvudsakliga aktivitet? (exempelvis simning, bridge, scouting)

Tillhör föreningen någon distrikts- eller riksorganisation? I så fall vilken?

3. Styrelse och ledare 
Totalt antal styrelseledamöter (minst 3) Varav kvinnor Varav män

Totalt antal ledare t.o.m. 25 år Varav kvinnor Varav män

Totalt antal ledare över 26 år Varav kvinnor Varav män

4. Grundkrav
För att föreningen ska godkännas ska bland annat följande krav uppfyllas och påståendena besvaras med JA.

Föreningen    JA   NEJ

• bedriver ideell verksamhet inom Göteborgs kommun

• är uppbyggd enligt demokratiska principer

• är öppen för alla som vill bli medlemmar

• ha aktuella stadgar som följs och som godkänts av medlemmarna

• har en styrelse som valts av medlemmarna

• har minst en revisor som valts av medlemmarna

• motverkar missbruk och diskriminering

• ger alla samma rättigheter, möjligheter och  skyldigheter oavsett kön.

5. Medlemsavgifter
Sättet att ta ut medlemsavgift varierar. Föreningar kan ha olika avgifter för olika kategorier som ungdomar, 
vuxna, stödmedlemmar, passiva, med mera. Fyll i nedanstående tabell utifrån föreningens förhållanden.

Medlemskategori Åldersgräns Medlemsavgift eller 
motsvarande

Intäkt från kategori, 
i år

Föreningens totala medlemsintäkter detta år:
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6. Aktiva betalande medlemmar
För att bli bidragsgodkänd ska föreningen ha sammanlagt minst 15 medlemmar i åldern  
7–25 och 65+ som deltar aktivt i föreningens planerade, ledarledda aktiviteter minst  
10 gånger per år, betalar medlemsavgift på minst 100 kronor per år och finns med i  
föreningens medlemsförteckning. Fyll i endast dessa medlemmar här.

Ålder Antal flickor/kvinnor Antal pojkar/män  Summa

7 år

8 år

9 år

10 år

11 år

12 år

13 år

14 år

15 år

16 år

17 år

18 år

19 år

20 år

21 år

22 år

23 år

24 år

25 år

Totalt antal medlemmar 7–25:

0–6 år

26–64 år

65+ år

Totalt antal aktiva medlemmar:
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7. Aktivitetsplan  

För att bli bidragsgodkänd ska föreningen ha minst 20 godkända aktiviteter per år. Aktiviteten ska vara  
planerad, ledarledd och pågå minst en timma. Här ska ni presentera en plan över minst 20 sådana träffar 
framåt i tiden. Vi vill veta tid, plats, vilka som kommer att delta och vilken aktiviteten är. Om inte texten får plats 
kan ni istället bifoga aktivitetsplanen som en bilaga.

8. Inkludering  

Beskriv hur föreningen arbetar för allas möjlighet att delta i verksamheten (oavsett kön, könsöverskridande 
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder.) Beskriv  
om föreningen har haft eller planerar några insatser kopplade till jämställdhet eller inkludering.
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Idrotts- och föreningsförvaltningen
Besök: Nedre Kaserngården 1
Post: Box 114, 401 21 Göteborg
E-post: idrottoforening@ioff.goteborg.se

Telefon: 031-368 20 00
Fax: 031-368 20 01
www.goteborg.se
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10. Anknytning till stadsdel
Vi behöver veta om föreningen har någon anknytning till en stadsdel.  
(Det kan handla om var era aktiviteter är förlagda, eller var de flesta medlemmarna bor.)

Har föreningen någon anknytning till en stadsdel? Om Ja, vilken stadsdel? (1 kryss)

Ja Angered Västra Hisingen

Nej, ingen anknytning Norra Hisingen Lundby

Vet ej Askim-Frölunda-Högsbo Örgryte-Härlanda

Västra Göteborg Majorna-Linné

Centrum Östra Göteborg

11. Underskrifter och bilagor 
Vi försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla nödvändiga bilagor är bifogade ansökan.

Ort och datum Ort och datum

Underskrift ordförande Underskrift kassör

Namnförtydligande ordförande Namnförtydligande kassör

Följande bilagor måste bifogas:

1. Föreningens egna stadgar

2. Föreningens medlemsförteckning med medlemmens namn, adress och födelseår

3. Protokoll från det möte då föreningen bildades (om föreningen är nybildad)

    ELLER protokoll från senaste årsmöte (om föreningen funnits i mer än ett år)

4. Verksamhetsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år)

5. Ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkning (om föreningen funnits i mer än ett år)

6. Revisionsberättelse (om föreningen funnits i mer än ett år)

9. Barns rättigheter  
Barnkonventionen är lag i Sverige och omfattar barn upp till 18 år. Berätta hur ni låter era unga  
medlemmar vara med och bestämma i de föreningsfrågor som berör dem.


