Region Blekinge
Stöd till
ungdomsorganisationer
Bidragsregler

Mål
Region Blekinges stöd till regionalt verksamma ungdomsorganisationer skall främja
en demokratisk utveckling av ungdomar genom deras engagemang i föreningslivet,
främja jämlikhet mellan olika ungdomsgrupper och mellan könen, medverka till en
meningsfull fritid för ungdomar och engagera fler ungdomar i föreningslivet.
Region Blekinges övergripande mål med bidragsgivningen till
ungdomsorganisationer är
att organisationerna aktivt ska främja jämlikhet och integration i samhället,
att organisationerna aktivt ska underlätta för funktionshindrade personer att delta i
föreningslivet
att, i förekommande fall, ska organisationerna uppfylla villkoren i FN:s
barnkonvention samt
att stimulera till verksamhet som ger både regionala som lokala effekter
Villkor för regionala bidrag
Som grundförutsättning för att ungdomsorganisationer skall få bidrag från Region
Blekinge gäller
att organisationen skall vara en öppen sammanslutning i vilken medlemskapet är
frivilligt
att organisationen skall bedriva ideell barn- och ungdomsverksamhet inom
Blekinge.
att organisationen skall vara uppbyggd och fungera enligt allmänt vedertagna
demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem.
att regionalt bidrag utgår endast om organisationens andel barn och
ungdomsmedlemmar utgör minst 60 procent av organisationens totala
medlemsantal.
att regionalt bidrag utgår till inom länet verksam distriktsorganisation, vars
riksorganisation får statsbidrag som ungdomsorganisation för sin centrala
verksamhet.
Grundkrav för bidrag
Distriktsorganisationen skall använda bidraget för den regionala verksamheten i
Blekinge län - i första hand till utbildningsverksamhet och projekt men även för
den regionala administrationen.
Distriktsorganisationen skall ha minst 150 medlemmar i åldern 7 – 25 år, som är
bosatta och folkbokförda i Blekinge, samt ha lokalavdelningar i minst två
kommuner inom länet. Medlemmarna i de bidragsberättigade åldrarna skall ha ett
reellt inflytande över organisationens verksamhet och ungdomsorganisationen skall
ha en egen ekonomisk förvaltning.

Handikapporganisationers ungdomsdistrikt är bidragsberättigade även med färre
medlemmar och lokalavdelningar.
För distriktsorganisation, vars verksamhetsområde omfattar mer än ett län, gäller
grundregeln att organisationen skall ha minst 300 medlemmar varav minst 150
medlemmar som är bosatta och folkbokförda i Blekinge län.
Organisationen ska redovisa sin verksamhet i en verksamhetsplan och en
verksamhetsberättelse.
Samtliga krav ska vara uppfyllda för att bidrag ska utgå.
Dispens
Om organisationen varit bidragsberättigad närmast föregående år och redovisar
färre än 150 medlemmar får organisationen det beslutade grundbidraget. Dispensen
gäller ett år.
Bidrag
Politiska ungdomsorganisationer
De politiska ungdomsorganisationer, som har sitt moderparti representerat i
landstingsfullmäktige, får ett fast årligt grundbidrag, dels också ett fast årligt bidrag
som baseras på antal mandat i landstingsfullmäktige.
Handikapporganisationer
Handikapporganisationernas ungdomsföreningar får ett fast årligt grundbidrag och
medlemsbidrag oavsett antal medlemmar.
Övriga organisationer
Övriga ungdomsorganisationer är bidragsberättigade, om särskilda villkor enligt
ovan uppfylls och får då ett grundbidrag och medlemsbidrag. För
distriktsorganisation, vars verksamhetsområde omfattar mer än ett län, gäller
grundregeln att organisationen skall ha minst 300 medlemmar varav minst 150
medlemmar som är folkbokförda i Blekinge län.
Nya ungdomsorganisationer
För att en ny ungdomsorganisation skall godkännas för bidrag fordras att Region
Blekinge får ta del av organisationens stadgar och verksamhetsinriktning samt att
övriga villkor för bidrag uppfylls.

Bidragsbelopp

Ersättningsmodellen bygger på ett fast grund- och medlemsbidrag och ett
utbildningsbidrag.
Grundbidrag

20 000 kr

Medlemsbidrag

120 kr/medlem

Mandatbidrag

5 200 kr/mandat

Utbildningsbidrag
Anslagsberättigat bidrag kan ges för föreningsteknik, ledarskap och
verksamhetsutveckling. Utbildningen kan ges av distrikts- eller riksorganisationen
men deltagande ska vara bosatt i Blekinge. Följande krav ställs i övrigt på
utbildningen för att den ska vara bidragsberättigad.
 Kursen ska pågå i minst 6 timmar/dag. En timma kan motsvara en
lektionstimma á 40 eller 45 minuter. Första och sista dagen kan vara 4
timmar. En tvådagarskurs ska omfatta minst 10 timmar.
 Omfattningen på kursen bör ej överstiga två veckor.
 Deltagarens ålder ska vara minst 12 år.
 Kursen ska ha minst 10 men högst 40 deltagare.
 Föreläsare eller kursledare är inte bidragsberättigad.
Utbildningsbidraget uppgår till 150 kr/deltagare ochdag. Kursen ska styrkas med
kursprogram.
Medlem
Som medlem i ungdomsorganisation räknas den som är registrerad medlem den 31
december närmast föregående kalenderår i lokalavdelning ansluten till
distriktsorganisation. Medlem skall ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut
rörande organisationens verksamhet och inriktning samt ha betalt fastställd
medlemsavgift.
Medlemskapet måste aktivt förnyas varje år genom att betala
medlemsavgift. Denna måste vara skälig.
Anslutning till lokalavdelning innebär registrering i organisationens
medlemsmatrikel. Matrikeln ska vara utformad så att medlemmarnas ålder
och bostadsort/kommun framgår.

Med stadgeenliga möjligheter avses medlemmarnas möjligheter att delta i
och ta ansvar för beslut som fattas i lokalavdelningen.
Betald avgift innebär att till lokalavdelningen ha betalt den av
organisationen fastställda medlemsavgiften. Rutiner ska finnas för
rapportering till distriktsorganisationen.
Den som endast deltar i s.k. öppen verksamhet eller i organisationens
sammankomster utan att vara registrerad medlem enligt stadgarna räknas
inte in bland de bidragsgrundande medlemmarna.
Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår i
samma organisation.
Lokalavdelning
Med lokalavdelning avses sådan avdelning av ungdomsorganisation som är införd i
distriktsorganisationens register över lokalavdelningar
Ansökan
Ansökan skall ske på särskild blankett och vara Region Blekinge tillhanda senast
den 1 juni, året innan ansökan avser.
I samband med ansökan om regionalt bidrag skall ungdomsorganisation lämna:
 Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret
 Budget för det kommande verksamhetsåret
 verksamhetsberättelse
 ekonomisk redovisning och revisionsberättelse för det avslutade
verksamhetsåret.
 Särskild revisorsrapport
Utbetalning
Utbetalning sker två gånger per år. Ett förskott utbetalas i januari månad för det år
ansökan avser. I juni månad, efter slutredovisning av föregående verksamhetsår,
vilket sker på särskild blankett, utbetalas resterande bidrag eller i förekommande fall
återkrävs hela eller delar av förskottet.

Uppföljning och kontroll

Varje distriktsorganisation har ansvar för att granska de uppgifter och handlingar
från organisationens lokalavdelningar som ligger till grund för
distriktsorganisationens ansökan om bidrag från Region Blekinge.
I övrigt är organisationen skyldig att på begäran lämna de uppgifter och
det verifikationsmaterial som kan visa sig nödvändig för granskning av
underlaget för bidragsgivningen. Region Blekinge har rätt att inte betala
ut ett beviljat bidrag om bidraget har beviljats på grund av felaktiga
uppgifter. Region Blekinge har även rätt att besluta att bidrag som
lämnats på grund av felaktiga uppgifter ska betalas tillbaka.
En organisation måste upprätta ett system som innebär att revisorn har
tillgång till underlag för att varje år kunna kontrollera antalet medlemmar.
Organisationen måste inför revisorn kunna styrka sitt medlemsantal med
medlemsmatrikel eller kopior på individuella medlemsbevis där namn,
adress, ålder och kön angetts.

