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Dnr NIF 2021/00064-7.5.2

Beslut - Fördelning föreningsstöd idrott brutet verksamhetsår
2021
Beslut
1. Nämnden antar förvaltningens förslag att fördela 5 909 435 miljoner
kronor till 24 föreningar med brutet verksamhetsår.
2. Att det inte genomförs någon ekonomisk justering av aktivitetstillfällen
mot faktiskt utfall av LOK timmar utan föreningarna för ekonomiskt stöd för
det ansökta aktivitetstillfällen för 2021.Gäller för föreningar med helt och
brutet verksamhetsår.
3. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
24 föreningar med brutet verksamhetsår har ansökt om föreningsstöd 2021.
Fem av ansökningarna har flera föreningar i en samlad ansökan till staden.
En förening med helt verksamhetsår har fått dispens att ansöka med brutet
verksamhetsår, samt en förening var en vecka sen med inkommen ansökan
där de meddelade att det missat datumet pga en ansökan till RF:s
kompensationsstöd gällande covid-19.
Förvaltningens upplevelse inför föreningsstödet 2022 är att den ekonomiska
delen som av avsatt i budget för föreningsstödet inte kommer att räcka enligt
bedömningen som är nu. När föreningslivet kommer igång som vanligt igen
och rekommendationer släpps är upplevelsen att antalet medlemmar och
aktiviteter kommer att öka, ett annat skäl är att stadens befolkning ökar och
då behövs en uppräkning av föreningsstödet för att minst bibehålla
nuvarande nivå. Fördelning av föreningsstödet är det bästa enligt
barnkonventionen utifrån de fyra grundprinciperna.
Förvaltningen har till nämnden lämnat följande förslag till beslut:
Nämnden antar förvaltningens förslag att fördela 5 909 435 miljoner kronor
till 24 föreningar med brutet verksamhetsår.
Att det inte genomförs någon ekonomisk justering av aktivitetstillfällen mot
faktiskt utfall av LOK timmar utan föreningarna för ekonomiskt stöd för det
ansökta aktivitetstillfällen för 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
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Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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Dnr NIF 2021/00083-7.5.2

Beslut - Skrivelse från Västerås Friidrottsklubb
Beslut
1. Nämnden antar förvaltningens förslag att bevilja Västerås Fridrottsklubb
den justering av aktivitetstillfällen på 15 267 tillfällen för att uppnå 35 000
tillfällen 2021.
2. Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Ärendebeskrivning
Vid ansökan av föreningsstödet 2021 så missuppfattade Västerås
Friidrottsklubb informationen som gick ut gällande hur de det skulle
uppskatta aktivitetstillfällen för året 2021.
Föreningen ansökte om det faktiska utfallet och ansöker nu om justering på
15 276 tillfällen för att komma upp till 35 000 aktivitetstillfällen som
uppskattas om föreningens verksamhet kan bedriva på ett ”normalt” sätt utan
några rekommendationer pga Covid-19. Detta skulle innebära att Västerås
Friidrottsklubb beviljas ytterligare 15 276 x 11 kr = 168 036 kr i
föreningsstöd 2021.
Förvaltningen lämnar följande förslag till beslut:
Nämnden antar förvaltningens förslag att bevilja Västerås Fridrottsklubb den
justering av aktivitetstillfällen på 15 267 tillfällen för att uppnå 35 000
tillfällen 2021.
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Yrkanden
Vicki Skure Eriksson (C) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Proposition
Ordföranden finner att det finns ett förslag till beslut och att nämnden
beslutar enligt detta.
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