
ANSÖKAN OM RENOVERINGSBIDRAG FÖR FÖRENINGSHUS 

FÖR ÅR 20__ 

 

Alla kommunens föreningar som erhåller statligt renoveringsbidrag kan söka/erhålla 

även ett kommunalt renoveringsbidrag som söks från ungdomsbyrån inom 

utannonserad tid. 

 

Ungdomsföreningar kan söka om kommunalt renoveringsbidrag för sina 

föreningshus. Klubbutrymmen prioriteras. Förrän  större reparationer/renoveringar  

påbörjas skall utrymmena granskas av kommunens byggnadsinspektör 

 

Förhandsgranskarens anteckningar: 

 

Granskat:__/__  20__ och godkänt att arbetet kan påbörjas. 

 

______________________________________  

Granskarens underskrift 

 

 

 

Ansöker om euro:___________________ Beviljat euro:______________________ 

Förening: ___________________________________________________________  

IBAN- kontonummer:_________________________________________________  

Ordförande:_______________________________ Tel:_______________________ 

Adress:_____________________________________________________________ 

E-postadress:_________________________________________________________ 

 

Renoveringsobjekt (noga preciserat och för vilket ändamål användes utrymmet) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

____________________________________________________________________  

 

 

Ägare till fastigheten/utrymmet (ifall flera ägare, utredning över ägoförhållandet) 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 



Kultur och idrottsnämndens principer för beviljande av 

bidrag inom ungdomssektorn  

Bidragsansökan för ungdomsföreningar skall sökas inom utannonserad tid. 

Föreningen skall vara registrerad i kommunen eller ha verksamhetsställe inom Pedersöre 

kommun. 

Föreningen skall ha minst 15 medlemmar under 29 år och bedriva ungdomsverksamhet. 

 

Dessa 3 kriterier bör alla sökande uppfylla! 

De föreningars ansökningar som inte uppfyller dessa krav flyttas över till kommunstyrelsen 

förutsatt att ansökan inlämnats inom utsatt tid! 

 

 

VERKSAMHETSBIDRAG 
(blanketten laddas ner från www.pedersore.fi/bidrag) 

 

Verksamhetsbidragets storlek påverkas av följande faktorer: 
 

1. Ändamålet med sökandens verksamhet samt dess art, omfattning och kontinuitet, barn- och 

ungdomsverksamhet prioriteras. 

 

2. Sökandens aktivitet, företagsamhet och egen finansiering. 

 

3. Medlemsantalet eller den aktiva gruppens antal medlemmar under 29 år. Bör fyllas i på 

blanketten! 

 

4. Användningen av föregående års beviljade bidrag. 

 

5.Förening som inte redovisat tidigare erhållna bidrag eller som, trots uppmaning, inte lämnat 

in fullständiga ansökningshandlingar, kan bli utan bidrag. 

 

6. Nämnden kan besluta att avvika från ovanstående faktorer vid särskilda problematiska 

situationer i en förening. 

 

HYRES/DRIFTSBIDRAG 
(blanketten laddas ner från www.pedersore.fi/bidrag) 

 

Hyresbidrag för ungdomsföreningshus i Pedersöre 
 

1. I huset finns utrymmen som kontinuerligt används för föreningens/ungdomsbyråns 

ungdomsverksamhet. I dessa utrymmen förekommer ingen alkoholförtäring. Styrelsen 

ansvarar för detta om ingen vidtalad ledare/övervakare finns. 

 

2. Sökandens aktivitet, företagsamhet och egen finansiering. Minimikrav minst 8 kvällar/år 

planerad/ledd verksamhet för ungdomar. Dessa kvällar meddelas på förhand till 

ungdomsbyrån som kan sätta ut info om kvällarna via sociala medier. Detta för att synliggöra 

alla ungdomsaktiviteter som ordnas i kommunen. 

 



3. Behov av understöd. Uthyrningsmöjligheter till annan part, mm 

 

4. Tidigare års uppvärmningskostnader som kontrolleras via utbetalda fakturor som är en 

hyresersättning till föreningen för ungdomsutrymmena. 

 

5. Förening som inte följer kraven i punkt 1 och 2, trots påminnelse, kan bli utan bidrag. 

 

6. Nämnden kan besluta att avvika från ovanstående faktorer vid särskilda problematiska 

situationer i en förening. 

 

7 Övriga sektorer som hör till nämnden bör kunna hyra utrymmen i föreningshusen till samma 

hyra som de betalar i kommunens fastigheter. 

 

 

RENOVERINGS/BYGGNADSBIDRAG 
(blanketten laddas ner från www.pedersore.fi/bidrag) 

 

 

Renoveringsbidrag / Byggnadsbidrag för föreningshus bör sökas inom 

utannonserad tid. 

 

Alla kommunens föreningar som erhåller statligt renoveringsbidrag kan söka/erhålla även ett 

kommunalt renoveringsbidrag som söks från ungdomsbyrån i samband med de övriga 

föreningsbidragen. 

 

Ungdomsföreningar kan söka om kommunalt renoveringsbidrag för sina föreningshus. 

Klubbutrymmen prioriteras. 

 

Föreningarna uppmanas att även söka stöd från annat håll. 

 

 

LEDARAVLÖNING 
(blanketten laddas ner från www.pedersore.fi/bidrag) 

 

Ledaravlöning kan sökas under hela året. Man söker för en termin åt gången (vår- eller 

höst). Lönen är 10 €/h. Max 3 h/gång. Minst 7 deltagare krävs. Lönen betalas ut direkt till 

ledaren som fyller i en timblankett som lämnas in till ungdomsbyrån tillsammans med 

skattekortet. 

 

PROJEKTBIDRAG 
(blanketten laddas ner från www.pedersore.fi/bidrag) 

 

 

Projektbidrag kan också sökas under hela året för fina ideér som man vill förverkliga och 

som man inte sökt verksamhetsbidrag för. 

 

 


