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Välkommen 
med din ansökan

Besök harryda.se/foreningsstod om du vill veta mer om stöd till 
föreningar och folkbildning eller ansöka om ekonomiskt stöd. 

Har du några frågor ring oss på 031-724 61 00 eller 
maila foreningsservice@harryda.se.  

Stöd till ideella 
föreningar och folkbildning

i Härryda kommun

Bild: Anna Sigvardsson Högborg



En aktiv fritid med möjlighet att ta del av aktiviteter och kultur- och idrottsarrang-
emang får människor att trivas. Därför stödjer Härryda kommun föreningslivet 
med ekonomiskt stöd, vägledning och rådgivning. Genom att stödja föreningars och 
folkbildnings ideella verksamhet vill Härryda kommun medverka till ett inkluderande, 
utvecklande och levande föreningsliv. 

Ideella föreningar kan söka ekonomiskt stöd oavsett verksamhetens inriktning. Stu-
dieförbund, som är statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsrådet, kan söka stöd 
om de bedriver verksamhet i Härryda kommun.

För att kunna söka stöd ska föreningen

Aktivitetsstöd deltagare
Aktivitetsstödet ska underlätta för föreningar att arrangera ett varierat 
utbud av aktiviteter. Stödet kan sökas för tre målgrupper:  

Barn och unga   
Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter för 
barn och unga mellan 7-20 år.  

Personer med funktionsvariationer  
Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter som 
är inkluderande för personer med funktionsvariationer. Stödet kan 
exempelvis användas för att stärka, tillgängliggöra eller på annat sätt 
anpassa aktiviteter för personer med funktionsvariationer.  

65 år eller äldre  
Denna stödform kan sökas av föreningar som arrangerar aktiviteter för personer som är 65 år eller 
äldre. Stödet används för att bidra till ett positivt seniorliv och motverka ofrivillig ensamhet.  

Aktivitetsstöd arrangemang
Föreningar som vill arrangera offentliga, icke kommersiella arrangemang kan söka arrangemangstöd. 
Arrangemanget kan äga rum vid ett tillfälle eller fördelas över flera tillfällen. Ansökningar som 
exempelvis fokuserar på barn och unga, samarbete med andra aktörer och delaktighet kommer att 
prioriteras.  

Stöd till förbättring av lokal eller anläggning  
Föreningar som vill förbättra sina lokaler kan söka stöd för detta, som exempelvis 
renovering, upprustning eller maskiner. Stödet prioriterar åtgärder som fokuserar på 
tillgänglighetsanpassningar och energieffektiviseringar. Stödet får inte användas till vanligt underhåll. 

Utvecklingsstöd   
Föreningar som vill utveckla sin verksamhet i nya riktningar kan söka utvecklingsstöd. Stödet kan 
exempelvis användas av föreningar som vill bredda sin verksamhet till nya målgrupper eller satsningar 
på innovativa samarbeten för att öka ungas delaktighet. Stödet prioriterar ungas delaktighet och 
medbestämmande, generationsöverskridande mötesformer, inkludering av nya målgrupper samt 
samarbete med andra aktörer. 

Stöd till studieförbund
De studieförbund som är statsbidragsberättigade enligt Folkbildningsrådet kan söka ekonomiskt stöd om 
de bedriver verksamhet i Härryda kommun.

Andra stödformer  
Läs mer om stöd genom särskilda avtal och statliga eller regionala stöd för insatser inom kultur- och 
fritid på harryda.se/foreningsstod. 

Ett inkluderande, utvecklande och levande

föreningsliv

• vara uppbyggd på demokratiska principer. 
• motverka våld, rasism, diskriminering och 

utanförskap.   
• vara fri från alkohol och andra droger.  
• ha antagit stadgar och hålla årsmöte där 

föreningen antar verksamhetsplan, budget 
och godkänner ekonomisk- och verksam-
hetsberättelse.  

• omfattas av Härryda kommuns modell för 
certifierad förening. 

• kan styrka att övervägande del av medlem-
marna i föreningen är bosatta i kommunen.  

• ha sitt säte och sin verksamhet i Härryda 
kommun.  

• ha regelbunden dokumenterad verksamhet 
med minst fyra sammankomster per år 
inklusive årsmöte.  

• ha en styrelse som består av minst tre 
personer med positionerna ordförande, 
sekreterare och kassör.  

• ha ett registrerat bank-, bankgiro- eller 
plusgirokonto.  

• ha anmält ordförandes och kassörens tele-
fonnummer, e-postadress och föreningens 
postadress till Föreningsservice.  

• ha en säker arkivering under minst fyra år.


