
 

 

 

 

 

 

Information från kultur- och fritidsförvaltningen - januari 2017 

 

 

Först en påminnelse om… 

Informationsträffar gällande ansökan om kommunalt verksamhetsbidrag för 2016 och 

information om förändringar i nytt bidragssystem. 

Vi kommer att gå igenom de olika självservicefunktionerna som gäller i samband med ansökan 

samt informera kort om förändringar i nytt bidragssystem. 

Ingen föranmälan krävs. Viktigt att ansvarig i föreningen kommer. 
För idrottsföreningar: 

Måndag 30:e januari kl. 18.30 Focus, Stadsbiblioteket Jönköping 

För icke idrottsföreningar: 

Onsdag 1:a februari kl. 18.30 Focus, Stadsbiblioteket Jönköping 

Kommunalt verksamhetsbidrag, lokal – och anläggningsbidrag mm. för verksamhetsåret 

2016 söks senast 1:a mars. 

För mer information om detta läs i nyhetsbrevet som skickades ut i december. 

 

 

Årets ungdomsledare 

Glöm inte att nominera duktiga ledare till stipendiet ”Årets 

Ungdomsledare”. De ledare som utses åker under hösten på några 

dagars upplevelseresa i Europa. Blankett och mer information om 

stipendiet finns på jonkoping.se (sökord: årets ungdomsledare). 

Nomineringar ska vara inne senast 1:a mars. 

 

Årets Ungdomsledare 2016 åkte i november till Gibraltar!  

På bilden Jakob Bitici, Jönköpings Judoklubb – Julia Andersson,  

Aktiv Ungdom Bankeryd och Torbjörn Josefsson, Hovslätts IK. 

 

 

 

Idrottsmästare - goda prestationer uppmärksammas! 

Mästerskapet ska ha erövrats under 2016 i en sport som ryms inom något av RF:s 

specialidrottsförbund. Anmälan av mästare görs senast 1:a mars på jonkoping.se 

(sökord: anmälan av idrottsmästare). Uppvaktningen sker vid kommunens firande av 

Sveriges nationaldag.  

 

 

 

Vårstädning av kommunen!  

Varje vår tar tekniska kontoret hjälp av föreningar med att städa kommunens 

allmänna ytor. Arvodet, mellan 5.000kr och 13.500kr beroende på yta, går till 

föreningarnas verksamhet. Många föreningar är intresserade, så det gäller att 

vara på hugget då intresseformuläret läggs ut på jonkoping.se (sökord: 

vårstädning). Detta brukar ske vecka 6-7. 

http://www.jonkoping.se/
http://png.clipart.me/istock/previews/7393/7393351-gold-trophy.jpg


 

 

 

 

 

Förskott på kommande verksamhetsbidrag 

Föreningar som erhållit minst 15.000kr i verksamhetsbidrag för verksamhetsåret 2015, får i 

januari-17 ett förskott på 2016 års bidrag. Slututbetalning av bidraget för 2016 görs sedan i 

månadsskiftet maj/juni under förutsättning att ansökan är komplett. Det vill säga, komplett 

registrerade uppgifter samt att föreningens samtliga årsmöteshandlingar har inkommit till 

förvaltningen. 

 

Ledarutvecklingsbidrag 

Varje förening som erhåller kommunalt verksamhetsbidrag är berättigade ett 

ledarutvecklingsbidrag som är 25 % av verksamhetsbidraget, dock minst 3.000kr och max 

20.000kr. Bidraget betalas inte ut per automatik utan först vid redovisning av utbildningar, 

kurser mm. Läs mer om bidraget i ”Riktlinjer för stöd…” på jonkoping.se, sökord: bidrag till 

föreningar.  

 

Information om storleken på föreningens förskott och ledarutvecklingsbidrag finns att 

hämta i självservice ”söka bidrag” dit föreningens fullmaktshavare har inloggning. Länk 

till ”söka bidrag” finns på jonkoping.se 

 

 

Ledarutvecklingsbidrag – Unga Ledare 

Från och med 2013 har alla föreningar med verksamhetsbidrag 

också en extra ”pott” med pengar för utbildning av unga ledare i 

åldern 15-25 år. Varje förening har 5.000kr/år i sin pott att använda 

för detta. Hela utbildningskostnaden utgår i bidrag - upp till max 

5.000kr - för grundläggande barn- och ungdomsledarutbildning 

inom föreningens verksamhetsområde.  

 

 

Utdelning ur Jönköpings kommuns Jubileumsfond 

Fondens ändamål är att främja och stötta idrott och fysisk träning i allmänhet för personer med 

funktionsnedsättning. Bidraget kan endast sökas av föreningar.  

Ansökan skickas senast 25:e februari till Jönköpings kommun, Kommunstyrelsen, 

Stadskontoret, 551 89 Jönköping. 

 

 

 

 

Hälsningar 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Avdelning idrott och förening 


