
 
 

Bilaga: Kriterier Föreningspotten IOGT-NTO Väst 
Fastställd av DS Väst den 11 okt 2020 
 
Bakgrund: 
Distriktsstyrelsen(DS) har, efter beslut från Distriktsårsmötet, ett uppdrag att fördela utvecklingsmedel 
utifrån ansökningar till IOGT-NTO föreningarna som ingår i IOGT-NTO Väst distriktet.  
Totala kalendersårspotten omfattar 100 000kr.  
Sammanlagda beloppet som varje förening kan söka årligen är 10 000 kr. 
Kriterier.  
 

 Sökande IOGT-NTO-förening skall ha haft årsmöte enligt stadgarna och styrelsen skall ha fått 
ansvarsfrihet för föregående års verksamhet.  

 
 Årsrapport för föregående års verksamhet skall vara inskickad.  

 
 Mer än hälften av föreningens medlemmar skall vara betalande medlemmar vid tiden för ansökan 

och minst 5 betalande medlemmar. DS kan besluta om avsteg från sistnämnda regel om stödet 
skall användas till att återstart upp en vilande förening eller liknande.   

 
 Stödet betalas ut endast till bank eller postgirokonto som är registrerat på föreningens tillhörande 

organisations nr. I fall där föreningen saknar konto kan medlen disponeras via distriktets 
ekonomi efter särskild begäran om detta och beslut av DS i frågan.  

 
 Ansökan sker via webbformulär eller via blankett i pappersform.  

 
 Medlen skall i första hand användas till att öka föreningens verksamhetsgrad, till ökat 

medlemsengagemang eller medlemsrekrytering.  
 

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

 Om andra bidrag har beviljats eller sökts från annat håll till samma projekt/ide skall detta anges 
med belopp. 

 
 Egeninsats såsom egna pengar, ideell tid, lokalkostnader eller liknande skall anges i ansökan.  

 
 Medlen kan inte användas till fastighetsförbättrande åtgärder så som renoveringar, inköp av 

större inventarier eller fast egendom. Avsteg från denna regel kan beslutas av DS med fördröjd 
svarstid. 
 

 DS eller av denne utsedd handläggare 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 DS/utsedd handläggare beviljas i sin helhet, delvis eller avslås. Om ansökan 

delvis beviljas eller avslås skall en motivering till beslutet meddelas sökande förening.  
 

 Ansökningstiden 2020 är till den 30 nov. Ansökningstiden 2021 är löpande under året. 
Svarstiden från DS, eller av DS på delegation utsedd grupp eller person, på en ansökan är max 4 
veckor.  

 
 Redovisning av beviljade medel sker med en kort beskrivning av vad medlen använts till samt 

resultatet såsom medlemsvärvningar, genomförda aktiviteter med deltagarantal, bilder mm. 
Redovisning skall ske senast 3 månader efter insatsen/verksamheten avslutats. 
 

 Medel som ej använts skall återbetalas till angivet konto i samband med slutredovisningen. 


