2020-08-19
Riktlinjer för stöd till föreningar med anledning av coronaviruset
Oskarshamns kommun har beslutat att avsätta ytterligare 2 miljoner kronor extra till föreningar i
kommunen. Bidraget är i första hand till för att hjälpa så att föreningar inte står med kostnader
samtidigt som intäkter försvinner.
Kommunstyrelsen beslutar om fördelning av föreningsbidrag om 2 miljoner kronor efter det att
föreningar har ansökt. Det står fritt för alla föreningar att söka, men nedan finns specifikationer över
vilka regler som gäller, vilka prioriteringar kommunen har samt för vad ersättning kan ges.
Efter att ansökningarna har kommit in så kommer en beredningsgrupp att bereda alla ansökningar
och kommunstyrelsen tar sedan ett beslut. Ansökningarna kommer att prioriteras inför beslut. Beslut
och utbetalning sker så snabbt som praktiskt möjligt.
Generella regler:










Föreningen ska ha sitt säte i Oskarshamns kommun eller på annat sätt ha en anknytning till
kommunen. En förening med säte i annan kommun kan endast få stöd för verksamhet som är
anknuten till Oskarshamns kommun.
I förening med flera sektioner kan endast huvudföreningen få bidrag.
Föreningens verksamhet bygger på demokratiska principer och barnrättslagen, följer svensk
lagstiftning och är förenlig med principen om alla människors lika värde.
Följande föreningar är inte bidragsberättigade: ekonomiska föreningar, politiska
organisationer, studentföreningar, fackliga organisationer samt andra organisationer vars
huvudsakliga uppgift är att tillvarata enskilda medlemmars yrkesmässiga eller ekonomiska
intressen.
Stödet ges för kostnader och intäktsbortfall hänförliga till perioden 1 juli 2020 till 31
december 2020.
Ansökan sker digitalt.
Föreningar kan bli ombedda att komplettera sin ansökan om kommunen behöver mer
information för att kunna ta ställning till ansökan.

Prioritering:







Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet.
Föreningar där barn och unga är en stor målgrupp.
Föreningar med verksamhet som särskilt vänder sig till personer med funktionsvariationer.
Föreningar som inte har fått andra stöd med anledning av coronaviruset.
Vi kommer särskilt beakta könsfördelningen vid beslut om medel.
Vi kommer också att väga in geografisk spridning.

Stöd kan lämnas för:






Inställda tävlingar, läger, uppvisningar, shower, serie- och kvalmatcher
Uthyrning av verksamhetslokaler
Arrangemang som är av vikt för samhället
Minskade eller uteblivna reklam eller sponsorintäkter
Försäljningsintäkter

Stöd lämnas inte för:



Minskade LOK-stöd (Oskarshamns kommun kommer följa riksidrottsförbundets
rekommendationer och betala ut de pengar som finns avsatta för LOK-stöd).
Löner till spelare, tränare, instruktörer eller administrativ personal.

