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Information Extra Lokalt Aktivitetsstöd
Med anledning av Covid-19 och restriktionerna som pandemin har fört med sig har många föreningar
varit tvungna att pausa eller anpassa sin verksamhet. För att hjälpa och stötta föreningslivet har Osby
kommun därför beslutat att tillskjuta följande extra medel till föreningslivet.
Extra stöd till varje aktiv ungdomsförening som har fått lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) 2019. Storleken
på bidraget utgörs av halva det LOK-stöd som föreningen haft rätt till enligt beräkningar på aktiviteter
genomförda år 2019. Ansökan görs på denna blankett.
Ansökan är öppen 7 till 21 januari 2021. Utbetalning sker senast under februari månad 2021.
Stöd kan beviljas till föreningar som uppfyller de allmänna villkoren och bedriver kontinuerlig
verksamhet.

Allmänna villkor:
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

Föreningen ska bedriva allmännyttig ideell verksamhet och vara öppen för alla som delar
föreningens målsättning och följer föreningens stadgar.
Föreningen ska vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer och öppet ta
ställning för demokrati samt arbeta för att motverka kränkningar och diskriminering.
Föreningen ska bedriva verksamhet i Osby kommun som huvudsakligen gynnar boende i
Osby kommun.
Föreningen ska bedriva barn och ungdomsverksamhet i drog- och alkoholfri miljö inklusive
verksamhet som innebär samlingsplatser för barn och ungdomar så som tävlingar och
matcher.
Föreningen ska ha i konstituerande möte eller årsmöte antagit skriftligt utformade stadgar, ha
en stadgeenligt vald styrelse samt medlemsregister.
Föreningen ska vara ansluten till riksorganisation om sådan finns.
Ha minst 5 aktiva medlemmar.
Vara registrerad hos skatteverket och ha ett organisationsnummer.
Vara registrerad i kommunens föreningsregister och uppdatera kontaktuppgifter efter årsmöte.
Sträva efter en jämn fördelning av inflytande i föreningen och dess verksamhet.
Ha en alkohol, narkotika och drogpolicy som godkänts av kultur- och fritidsförvaltningen.
Kontroll kan komma att utföras av kultur och fritid.

Ansökan skickas i första hand via e-post till: osbyfritid@osby.se
I undantagsfall via post till:
Kultur och fritid
Box 13
283 21 Osby

Kultur och fritid
Telefon Växel: 0479-52 80 00
E-post: osbyfritid@osby.se

Besöksadress: Ö Järnvägsgatan 16 Telefon: 0479-52 80 00
Postadress: Kultur och fritid
E-post: osbyfritid@osby.se
283 21 Osby

Hemsida: www.osby.se
Org.nr: 212000-0902

Plusgiro: 11 16 61-5
Bankgiro: 281-6909
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Föreningen söker följande bidrag
Extra Lokalt Aktivitetsstöd

Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Föreningens kortnamn

Organisationsnummer

Tillhör följande riksorganisation

Bank
Clearingnummer

Kontonummer Plusgiro

C/o adress

Ort

Postnummer

Hemsideadress
Telefon 1

Telefon2

E-post

Fax

Namn kontaktperson

E-post

Bostadsadress

Postnummer och Ort

Telefon 1

Telefon 2

Har er förening sökt statliga/regionala kompensationsstöd?
Ja ☐ Nej ☐
Om ja, vad? Ange både sökt och beviljat.
Om nej, varför kunde er förening inte söka statligt stöd?
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Ett extra LOK-stöd ska huvudsakligen användas till:

Effekter av pandemin
Hur har föreningen påverkats av pandemin?
Beskriv effekterna på föreningens verksamhet från coronapandemins början till idag.
Beskriv även de framtida följderna/effekterna ni ser i föreningen.
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Har föreningen kunnat ställa om och hålla corona-anpassade aktiviteter?
Om ja, vilka och hur? Hur planerar föreningen för fortsatta corona-anpassningar?

Får föreningen något annat stöd/bidrag från kommunen?
Ja ☐ Nej ☐
Om ni svarat ja beskriv kortfattat varifrån och hur mycket föreningen fått.

Underskrifter
Ort

Datum

Jag medger samtidigt att mina
personuppgifter får registreras för diarium,
handläggning och arkivering.

Namnteckning firmatecknare

Namnförtydligande firmatecknare
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