Bilaga 1 - Förslag tidsplan bidrag
2019

2020

2021 Förändring

Förklaring

Dialog – Förankring - Beslut

Remiss, nämndsbeslut i november

Aktivitetsbidrag kan sökas av
föreningar på nivå 2

Från och med 2020 kan föreningar på nivå 2 som har minst 25 bidragsberättigade medlemmar söka
aktivitetsbidrag.

Registrera medlemsaktiviteter

För samtliga föreningar på nivå 2 och nivå 3 införs registrering av medlemsaktiviteter som underlag
för grundbidrag. En bidragsberättigad medlem måste vara aktiv minst 2 gånger per verksamhetsår för
att kunna räknas i grundbidraget.

Möjlighet att söka för utbildningsinsatser kommer att finnas via Utvecklingsbidraget men själva

Utbildningsbidraget omdisponeras utbildningsbidraget omdisponeras och tas bort till fördel för grund- och aktivitetsbidrag.
Startbidraget omdisponeras

Startbidraget omdisponeras och tas bort till fördel för föreningar på nivå 2, som föreslås kunna söka
aktivitetsbidrag från 2020 och få ut grundbidrag 2021.

Grundbidrag utbetalas för nivå 2

Från och med 2021 kommer både nivå 2 och nivå 3 föreningar att kunna få ut ett grundbidrag utifrån
de nya reglerna. De medlemsaktiviteter och/eller närvaroregistrering via aktivitetsbidraget som
registreras under 2020, ligger till grund för utbetalning av grundbidrag 2021.

Forts Bilaga 1 – förslag tidsplan registreringsnivåer
2019

2020

2021 Förändring
Ingen förändring av registreringsnivåerna

Vid nyregistrering på nivå 2 och nivå 3 gäller nya
regler.

Totalt 4 registreringsnivåer

Förklaring
Fem registreringsnivåer: Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3 - barn, unga och personer med
funktionsnedsättning/Verksamhet för äldre och Organisation. Föreningar
kvarstår på sin nuvarande nivå.
•
•

Nivå 2; minst 25 bidragsberättigade medlemmar
Nivå 3; minst 181 bidragsberättigade medlemmar, 4-25 år/personer
med funktionsnedsättning oavsett ålder

De föreningar som befinner sig på registreringsnivåerna sedan tidigare kvarstår
under 2020 utifrån reglerna för 2019.
Fyra registreringsnivåer: Nivå 1, Nivå 2, Nivå 3 och Organisation. Vid
inrapportering av föreningsrapporterna 1 mars/1 september 2021 kommer
föreningarna att tillhöra den nivå de uppnår utifrån nya registreringsnivåerna.

* bidragsberättigad medlem menas en person som är i åldern 4-25 år, 65 år och äldre, och eller/person med funktionsnedsättning som betalat medlemsavgift, är aktiv minst 2 ggr per
år och finns med i föreningens medlemsregister.

