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Uppföljning/granskning av idrottsföreningar
Enligt riktlinjen för föreningsstöd till idrottsföreningar, får förvaltningen löpande
in information från föreningarna via möten, telefonsamtal, årshandlingar,
bokningar samt att vi gör stickprov genom bl.a. besök i verksamheten.
Aktivitetsstödet följs upp genom att stämma av uppgifterna med det statliga
LOK stödet. Utöver det gör RF djupgranskning vid ett 10 tal föreningar varje år
som vi får del av. Stämmer inte utfall från RF med lämnade uppgifter till
kommunen, får föreningen skicka in en redovisning. Avstämningen mot RFs
siffror görs under september månad. Finns ingen godtagbar förklarning dras
mellanskillnaden av summan vid sista utbetalningen i oktober. Avstämning sker
också från inlämnade uppgifter mot utfall två år tillbaka.
Medlemsstödet följs upp via att djupgranska ett 10 tal föreningar per år. Vi
väljer ut föreningar som uppgett stora förändringar mellan åren och försöker ta
hänsyn till att föreningar inte under samma år följs upp via RF. Tjänsten köps in
utifrån. Uppföljningen sker i september månad. Det som följs upp är att antalet
aktiva medlemmar stämmer (minst 10 aktivitetstillfällen under ett år/en säsong)
med det antal aktiva medlemmar som föreningen lämnat in vid
föreningsstödsansökan. Stämmer inte inlämnade uppgifter med utfallet dras
mellanskillnaden bort från sista utbetalningen i oktober.
Bedömningsstödet följs upp via stickprover under verksamhetsåret. I samband
med uppföljning av medlemsstöd vid 10 föreningar per år, ställs frågan om mål
vid ansökan har uppfyllts avseende de 5 olika parametrarna. Det kan också
kontrolleras mot bokningar av lokaler ex. arrangemang etc.
Verksamhetsberättelser från föregående år granskas för att se om föreningen
uppnått det som föreningen uppgett som mål i ansökan inför det året.
Statistik över föreningarnas ambition i förhållande till utfall sker genom att
våra interna dokument markeras grön, gult eller rött.
Föreningar som senaste två år lyckats uppskatta enligt utfall och uppnått de mål
som ambitionen i ansökan beskriver markeras grönt.
Sköter sina ekonomiska åtaganden.
Föreningar som avviker i mindre omfattning mellan ambition och utfall markeras
gult och/eller har enstaka gånger haft kundfodringar under året.
Rött markeras föreningar som senaste två år har avvikit markant mellan
ambition i ansökan och faktiskt utfall och/eller har återkommande
kundfodringar.

