Riktlinjer för bidrag – föreningar
Antagen 2017-11-09 av Distriktsstyrelsen för Stockholms distrikt av IOGT-NTO

Bakgrund

I stadgarna beskrivs föreningsverksamhet på följande sätt:
”§4:9 Föreningsverksamhet
Föreningen bör ha mångsidig verksamhet som ger medlemmarna möjlighet till en meningsfull
gemenskap och tar tillvara deras vilja att bidra till IOGT-NTO-rörelsens och samhällets utveckling.
Föreningen ska arbeta för att så många som möjligt blir medlemmar och därigenom väljer en helnykter
livsstil. Den ska även motarbeta användningen av alkohol, narkotika och andra gifter med berusande
effekt.”
Stockholms distrikt av IOGT-NTO vill stödja distriktets föreningar genom att erbjuda möjlighet att söka
bidrag till förbestämda ändamål med syfte att främja den mångsidiga verksamheten och gemenskapen.
Stockholm distrikt hoppas att föreningarna genom dessa bidrag till extern verksamhet kan locka nya
medlemmar, sprida information om IOGT-NTO och bidra till att organisationen växer.

Vilka bidrag kan föreningen söka
Distriktsstyrelsen utgår varje år från distriktets arbetsplan och ekonomi för att sammanställa en lista på
externa aktiviteter som är aktuella för bidrag. Med extern aktivitet menar vi att aktiviteten ska vara
öppen för alla, inte bara rikta sig till redan existerande medlemmar. Distriktskonsulent Patric Tengström
har den aktuella listan för innevarande år.
Det bidrag som distriktet betalar ut är ett i förväg bestämt fast belopp som framgår av listan för bidrag
att söka.

Vem kan söka
Den sökande föreningen behöver uppfylla nedanstående kriterier:
▪ föreningen ska ha skickat in föregående årsrapport till distriktets expedition
▪ föreningen ska ha skickat in sin arbetsplan för innevarande år till distriktets expedition
▪ föreningen ska ha en vald styrelse
Den sökande föreningen kan, om ovanstående kriterier inte uppfylls, bifoga dokumenten till ansökan.

Hur ansöker föreningen bidrag
Du söker bidrag genom att skicka ett mail eller brev med information om:
▪ Föreningens kontaktuppgifter (kontaktpersonens namn, telefon och mail)
▪ Vilken aktivitet som föreningen vill söka bidrag till?
▪ Bankgironummer/bankkontonummer
Skicka mailet till patric.tengstrom@iogt.se eller brevet till Stockholms distrikt av IOGT-NTO, Klara södra
Kyrkogata 20, 111 52 Stockholm.
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När kan föreningen söka bidrag

Din ansökan måste ha kommit till Patric Tengström senast tre veckor före den aktuella aktiviteten ska
äga rum.

När du har erhållit bidrag

Vid erhållande av bidrag ska föreningen skicka information till distriktet så att information kan läggas på
distriktets webbsida.

Redovisning av erhållna bidrag

När aktiviteten har ägt rum behöver föreningen redovisa nedanstående information eller mail till
distriktskonsulent Patric Tengström:
▪ Beskriv kort aktivitetens genomförande (var, gick det bra, lärdomar)
▪ Hur många deltog i aktiviteten totalt?
▪ Hur många icke-medlemmar deltog i aktiviteten?
▪ Värvade ni några medlemmar på aktiviteten?
Föreningen har inte möjlighet att erhålla mer än ett bidrag åt gången. För att föreningen ska kunna söka
fler bidrag måste godkänd redovisning från tidigare erhållit bidrag ha inkommit till distriktet.
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