Rutiner och kriterier Föreningspotten
IOGT-NTO Sydost
Bakgrund och syfte
Distriktsstyrelsen har, efter beslut från distriktsårsmötet, ett uppdrag att fördela medel till IOGT-NTO
föreningar som ingår i IOGT-NTO Sydost. Detta görs genom en särskilt inrättad utvecklingspott som
vi valt att kalla föreningspotten.
I budgeten för IOGT-NTO Sydost finns 100 000 kr avsatt till föreningsstöd under 2020. Detta
dokument syftar till att ange kriterier för bidrag samt rutiner för hantering av ansökningar.
Ansökningar handläggs av teamet och beslutas av teamchefen, vid tveksamma fall i samråd med AU.
Kriterier för att kunna få bidrag via Föreningspotten
●

Sökande IOGT-NTO-förening skall ha haft årsmöte enligt stadgarna och styrelsen skall ha fått
ansvarsfrihet för föregående års verksamhet. Föreningen ska ha skickat in årsrapport för 2019.

●

Föreningen ska vid tiden för ansökan ha minst 5 betalande medlemmar och mer än hälften av
föreningens medlemmar skall vara betalande medlemmar. Distriktsstyrelsen kan besluta om
avsteg om stödet syftar till återstart av en vilande förening eller liknande.

●

Stödet betalas ut endast till bank eller postgirokonto som är registrerat på föreningens
tillhörande organisationsnummer. I fall där föreningen saknar konto kan medlen disponeras
via distriktets ekonomi efter särskild begäran om detta.

●

Bidrag ges i första hand till att utveckla föreningens verksamhet, öka medlemsengagemanget
eller medlemsrekrytering. Nya verksamhetsformer och nya sätt att utveckla IOGT-NTO
prioriteras särskilt.

●

Samverkan med NBV, Våra Gårdar, annat förbund inom nykterhetsrörelsen eller liknande är
önskvärt.

●

Om föreningen vill ta del av särskilda insatser i form av personalresurser från teamet ska
omfattningen av detta anges i ansökan.

●

Egeninsats såsom ideell tid, lokalkostnader eller liknande kan med fördel anges i ansökan.

●

Bidrag kan inte användas till fastighetsförbättrande åtgärder så som renoveringar, inköp av
större inventarier eller fast egendom.

●

IOGT-NTO Sydost har rätt begära in handlingar som styrker att kriterierna är uppfyllda eller
begära in kompletterande uppgifter som ev. saknas i ansökan.

●

Ansökt belopp kan av IOGT-NTO Sydost beviljas i sin helhet, delvis eller avslås. Om ansökan
delvis beviljas eller avslås lämnas en motivering till beslutet den sökande föreningen.

●

Ansökan ska vara inlämnad senast 1 månad före tänkt start av verksamheten. Ansökningstiden
är löpande under året.

●

Redovisning av beviljade medel sker med en kort beskrivning av vad bidraget använts till samt
det huvudsakliga resultatet av aktiviteten.

●

Förening måste redovisa tidigare beviljade bidrag innan ansökan kan göras om nytt bidrag.

●

Bidrag som ej har använts ska återbetalas till av IOGT-NTO Sydost angivet konto i samband
med slutredovisningen.

