Ansökan om
Studieförbundsbidrag
Bidragsbestämmelserna för bidragsformen finns på blankettens
baksida. Ytterligare information erhålls hos kommunstyrelsekontoret,
tel 0278-251 37

KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Föreningsstöd

Information om behandling av personuppgifter på baksidan.

Studieförbund

Ansökan avser verksamhetsår

Gatuadress
Postadress

Plus-/bankgiro

Uppgiftlämnarens namn och telefonnummer, textas
E-post

Redovisning av antalet bidragsberättigade deltagartimmar för respektive
verksamhetsform under det senaste verksamhetsåret inom Bollnäs kommun.
Studiecirklar, antal deltagartimmar
Kulturprogram, antal och deltagartimmar

Antal

X 66,3=

Övrig folkbildningsverksamhet, antal deltagartimmar
Totalt antal deltagartimmar

Totalt statsbidrag för verksamhetsåret

Till denna ansökan skall bifogas följande:
ekonomisk redovisning
verksamhets- och revisionsberättelse
fördelningsredovisning mellan kommuner i de fall verksamhet bedrivs i flera kommuner

Vi verifierar att de uppgifter som här lämnats stämmer överens med det
underlag som ligger till grund för denna ansökan

........................................................................................................................
Datum

ordförande

........................................................................................................................
Datum

revisor

Utdelningsadress

Besöksadress

Telefon

E-post

821 80 BOLLNÄS

Stadshustorget

0278-250 00

mats.hagglund@bollnas.se

Studieförbundsbidrag
I gällande allmänna bestämmelserna framgår grundförutsättningarna för erhållande av
Studieförbundsbidrag samt övriga bestämmelser som är allmängiltiga för samtliga bidragsformer.
Bidragsfördelning
Underlaget för beräkning av studieförbundsbidraget är avdelningarnas slutredovisning för senast
avslutat verksamhetsår. Bidrag utbetalas för respektive lokalavdelnings antal deltagartimmar(volymnetto
enl. folkb. rådet) i förhållande till det totala antalet deltagartimmar som genomförts i kommunen under
det senaste verksamhetsåret.
Bidraget grundar sig på totalt antal bidragsberättigade deltagartimmar avseende studiecirklar och
kulturprogram samt övrig folkbildningsverksamhet.
Studiecirklar
Organisatoriskt är studiecirkeln en liten grupp människor, som under en längre tid återkommande träffas
och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet med av studieförbund godkänd ledare.
Som deltagare i studiecirkel räknas den som varit närvarande vid minst 3 av cirkelns sammankomster,
varav minst 1 gång under någon av de 3 första sammankomsterna. Sammankomster med färre än 3
deltagare räknas inte in i bidragsunderlaget.
För studiecirkel gäller en övre gräns på 15 deltagare per cirkel som får räknas in i underlaget för
beräkning av deltagartimmar.
Deltagare under 13 år är inte bidragsgrundande.
En cirkeltimme motsvarar 45 min.
Kulturprogram
Kulturprogram är verksamhet eller produktion som framförs eller redovisas inför publik. Ett kulturprogram
som genomförs i samverkan mellan flera studieförbund kan endast redovisas, för erhållande av bidrag,
av ett studieförbund.
Ett kulturprograms värde för bidragsfördelning omräknas till ett fast värde motsvarande 66,3
deltagartimmar (enl. Folkbildningsrådet 1992/93)
Övrig folkbildningsverksamhet
Organisatoriskt är ”övrig folkbildningsverksamhet” en grupp människor, som vid enstaka tillfällen eller
under en längre tid återkommande träffas och planmässigt bedriver studier eller utövar kulturverksamhet
med av studieförbund godkänd ledare.
Övrig folkbildningsverksamhet är gruppverksamhet som skiljer sig från studiecirkelverksamheten
beträffande ålder samt antalet sammankomster.
Antalet sammankomster kan vara färre än 3 och någon åldersgräns finns inte
För övrig folkbildningsverksamhet gäller en övre gräns på 15 deltagare per cirkel som får räknas in i
underlaget för beräkning av deltagartimmar.
En verksamhetstimme motsvarar 45 min.
Ansökan
Ansökan om bidrag skall göras senast 1 maj varje år på avsedd blankett. Till ansökan skall bifogas
ekonomisk redovisning samt verksamhets- och revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår.
För studieförbund med verksamhet i flera kommuner gäller att handlingarna skall vara utformade så att
verksamheten inom Bollnäs kommun klart kan urskiljas. Detta avser såväl redovisning som
verksamhets- och ekonomisk berättelse.
Information om behandling av personuppgifter.
Bollnäs kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi
samlar används endast för att behandla din ansökan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina
personuppgifter till externa parter.
Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ärende. Svenskt regelverk kring
allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
bollnas@bollnas.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer
information se www.bollnas.se
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