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Bidrag till föreningsägda 
anläggningar   

 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga    
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  

 
 
 
 
 
 
 

Föreningens namn (hela namnet skrivs ut) 
 
c/o-adress Utdelningsadress 

 
Postnummer Postort Bankgironummer 

 
Kontaktperson i ärendet (namn, adress, telefon, e-post) 
 

 

 

 

 
Bidragets storlek beräknas enligt schablon (se bilaga). 
 
Fyll i nedanstående uppgifter från föreningens medlemsregister: 

 
Åldersklass   Pojkar Flickor Totalt 
0 – 4 år    
5 – 6 år    
7 – 25 år    
26 –    
Summa    

 
 
                          
Dokument som ska bifogas: 

1. Verksamhetsberättelse 
2. Revisionsberättelse  

3. Ekonomisk berättelse 
4. Verksamhetsplan   
5. Årsmötesprotokoll                                                                                                                      

 

 

Datum: ___________________________________________________________________ 
 
Underskrift ordförande/kassör: ______________________________________________ 
 
Namnförtydligande: ________________________________________________________ 

 

 
 
 

 

  

Ansökan ska göras senast den 25 augusti året 

innan bidraget betalas ut. 

Föreningar med barn- och ungdomsverksamhet
 

mailto:kommun@morbylanga.se
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       Bilaga 

 
 

 

Schablonbidrag – drift och underhåll av föreningsägda anläggningar 

För drift och underhåll av föreningsägda anläggningar för barn- och ungdomsverksamhet utgår följande schablonbidrag. 
Beloppen prövas årligen i samband med att kommunens budget fastställs. Bidraget är maximerat i relation till antalet 
medlemmar i åldern 5-25 år.  
 
Bidrag utgår till lokalavdelning som bedriver regelbunden verksamhet bland barn och ungdom i åldern 5-25 år samt 
redovisar minst 10 sammankomster/år enligt villkoren för aktivitetsstöd. En aktiv medlem deltar i minst 10 aktiviteter per år. 
 
Driftbidraget till anläggningar är relaterat till antalet aktiva medlemmar i bidragsberättigad ålder och är maximerat till 600:- 
kr./aktiv medlem i åldern 5-25 år.  
 
1. Fotbollsplan gräs min.mått 100x60 
 
2. Träningsplan i gräs eller grus 100x60 
 7-manna-plan 
 
3. Tennisbana en-tout-cas 
 Tennisbana asfalt 
 
4. Boulebana 
 
5. Omklädningsbyggnad 
 -åretruntanvändning 
 -sommaranvändning 
 
6. Klubblokaler/verksamhetslokaler 
 -åretruntanvändning 
 -sommaranvändning 
 
7. Övriga lokaler, kompletteringsutrymmen o dyl 
 
8. Ridanläggning 
 -Ridhus, manege 
 -Ridning, paddock, mindre grusplan 
 -Ridstigar 
 -Stallplats samt kostnad för foder till hästar som ägs eller 
 hyrs av förening och används för lektion på ridskola  
 
9. Elbelysning 
 -Träningsplan 
 -Tennisbana 
 
10. Skjutbana 
 -Gevär: grundbidrag 
  per ställ 
 -Pistol: grundbidrag 
  per ställ 
 -Skeet, trap, viltmål 
 -Älg 
 -Harbana 
 
11. Övriga anläggningar prövas i varje enskilt fall 
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