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Verksamhetsbidrag till Ungdomsdistrikten i Västerbottens län 
 
Målen med verksamhetsbidraget är att: 
 
- bidra till kvalitets– och utvecklingsarbete inom distriktsorganisationen. 
Målet innebär att distriktets planerade och genomförda verksamhet ska syfta till att skapa en 
stabil organisation med god kvalitet, intern kvalitetssäkring/höjning. 
 
- främja barns och ungdomars demokratiska fostran. 
Målet innebär att organisationens struktur och verksamhetens innehåll bör främja en 
demokratisk fostran av barn och ungdomar. Verksamhetens syfte får alltså inte strida mot 
grundläggande demokratiska principer. Det är viktigt att ungdomar själva har inflytande över 
och styr verksamheten. De bör ha möjlighet till inflytande genom att bl.a. ha rösträtt och genom 
att själva ingå i styrelser och andra beslutande organ på lokal- och distriktsnivå. 
 
- främja jämställdhet mellan könen och mellan olika ungdomsgrupper. 
Målet innebär att hänsyn tas till i vilken utsträckning organisationen verkar för jämställdhet 
mellan könen och jämlikhet mellan olika sociala grupper i samhället samt hur organisationen 
främjar kulturell mångfald.  
 
- ge barn och ungdomar en meningsfull fritid. 
Målet innebär att aktiviteterna bör innehållsmässigt ha fritidskaraktär dvs ett socialt, samhälleligt 
eller kulturellt innehåll. 
 
- engagera fler ungdomar i föreningslivet. 
Målet innebär att organisationerna ska uppmuntra fler barn och ungdomar att bli 
föreningsmedlemmar och att fler medlemmar blir föreningsaktiva. 
 
- verka för ett folkhälsofrämjande och drogfritt samhälle. 
Målet är att stärka och synliggöra de folkhälsopolitiska målen som tex Trygg och säker 
sexualitet, Hälsofrämjande fysiska aktiviteter, Mat och hälsa och Nolltolerans mot droger. 
 
Villkoren för ett verksamhetsbidrag för distriktsorganisationen är att: 
 
- distriktsorganisationen ska vara länstäckande. 
Organisationen ska ha lokalavdelningar i minst fem av kommunerna inom Västerbottens län 
eller färre kommuner om deras sammanlagda invånarantal uppgår till minst hälften. 
 
- bidraget ska gå till och användas av distriktsorganisationen. 

Bidraget får inte skickas vidare till lokalavdelning eller annan enhet utan är avsedd för distriktets 
kostnader. Bidraget ska användas till att bedriva ideell barn- och ungdomsverksamhet utan 
kommersiellt syfte för medlemmar boende i Västerbottens län. 
 
- distriktsorganisationen ska vara en öppen sammanslutning. 
Med en öppen sammanslutning menas att organisationen är till för alla som ansluter sig till 
föreningens stadgar. Organisationen ska ha en stadgeenligt vald styrelse och valda revisorer 
(revisor ska vara myndig person). Organisationen måste upprätta ett system som innebär att 
revisorn har tillgång till underlag för att varje år kunna kontrollera antalet medlemmar.  
 
- distriktsorganisationen ska vara självständig och demokratiskt uppbyggd med en 
verksamhet som inte strider mot demokratins idéer. 
Med den självständig organisation avses en organisation där medlemmarna själva har 
inflytande över och styr organisationens verksamhet. Med en demokratiskt uppbyggd 
organisation avses en sådan organisation där medlemmarna har stadgeenliga möjligheter att 
påverka organisationens beslut direkt eller via ombud. Med att bedriva en verksamhet som inte 
strider mot demokratins idéer menas att bedriva en verksamhet som inte strider mot tanken om 
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alla människors lika värde. Demokrati kräver också att folkets vilja respekteras och att 
majoritetsbeslut följs. 
 
- distriktsorganisation ska varje år redovisa planerad verksamhet i en verksamhetsplan 
och styrka den genomförda verksamheten i en verksamhetsberättelse. 
I verksamhetsberättelsen ska det framgå vilken verksamhet som distriktsorganisationen har 
bedrivit, vilka som är valda till styrelsen och distriktsorganisationens medlemsantal samt 
ekonomisk redovisning. 
 
- bidrag till nya distriktsorganisationer utgår först efter särskilt beslut.  
 
 
Med medlemskap menas följande: 
 
- medlemskap ska vara aktivt och  frivilligt. 
Med att medlemskapet är aktivt menas att medlemskapet förnyas varje år antingen genom att 
betala medlemsavgift eller genom annan aktiv handling som innebär ansökan om medlemskap 
och resulterar i underskriven ansökningshandling. Med att medlemskapet är frivilligt menas att 
det måste vara fritt för personer att beviljas inträde i och utträde ur organisationen. Individen 
måste också själv ha ansökt om medlemskap i organisationen och vara ansluten till en 
lokalavdelning inom organisationen i Västerbottens län. Den som endast deltar i s.k. öppen 
verksamhet eller i organisationens sammankomster utan att vara registrerad medlem eller 
stadgeenlig fastställd avgift är inte bidragsgrundande. Detta gäller även den som erhållit 
tillfälligt medlemskap, exempelvis för enstaka arrangemang.  
 
- distriktsorganisationens ungdomsmedlemmar ska vara minst 300 personer och utgöra 
minst 60 procent av organisationens totala medlemsantal. 
Ungdomsmedlemmar är medlem i åldrarna 7-25 bosatta i Västerbottens län. 
Distriktsorganisation vars verksamhet omfattar mer än ett län kan få fullt verksamhetsbidrag 
under förutsättning att medlemsantalet uppgår till 300, inom respektive län eller 1/300 av 
verksamhetsbidraget för varje medlem under förutsättning att organisationen har minst 150 
medlemmar i Västerbottens län. 
 
- medlem ska ha stadgeenliga möjligheter att påverka beslut om organisationen 
verksamhet och inriktning. 
 
- antalet medlemmar fastställs vid det senaste verksamhetsårets slut. 
Bidragsgrundande medlem får endast räknas en gång per verksamhetsår. 
 
 
Med lokalavdelning menas följande: 
 
- lokalavdelning ska bedriva verksamhet i Västerbottens län och finnas införd i 
distriktsorganisationens register över lokalavdelningar och vara minst fem till antalet i varje 
distrikt. 
 
- lokalavdelning ska ha antagit stadgar och självständigt besluta om sin verksamhet och 
ekonomi. 
 
- lokalavdelning ska styrka sin verksamhet inför varje nytt år i form av en 
verksamhetsberättelse. 
 
 
Särskilt bidrag till vissa ungdomsorganisationer: 
Handikapporganisationernas och de etniska minoriteternas ungdomsorganisationer kan söka 
bidrag oavsett antalet lokalavdelningar och antalet medlemmar. 
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Dispens: 
Om organisationen varit bidragsberättigad närmast föregående år och redovisar färre än 300 
medlemmar eller färre än 150 medlemmar vid samverkan i åldern 7-25 år, erhåller 
organisationen motsvarande andel av verksamhetsbidraget. Dispensen gäller ett år. 
 
 
Samtliga krav ska vara uppfyllda för att bidrag ska utgå och distriktsorganisationen ska ha varit 
verksam under minst ett år vid första ansökningstillfället. 
 
 
Ansökan om verksamhetsbidrag ska ha inkommit till Regionförbundet Västerbottens län 
senast 15 april och göras på särskilda blanketter:  
1. Verksamhetsbidragsansökan undertecknad av ordförande och sekreterare/kassör 
2. Redovisning av lokalavdelningar, kommuner, medlemmar (bilaga 1 till ansökan) 
3. Revisorsrapport undertecknad av revisor/revisorer (bilaga 2 till ansökan) 
4. Övriga handlingar är årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och 
resultaträkning, verksamhetsplan och budget. 
 
 
Ansökningshandlingar som inkommer efter ansökningstidens slut kommer inte att beaktas. Det 
enda skäl till försening som godkänns är om organisationens årsmöte är förlagt till ett senare 
datum. Ifylld redovisningsblankett ska ändå alltid insändas senast 15 april och datum för 
årsmötet och komplettering av övriga handlingar anges då på blanketten. 
 
Ett förskott motsvarande 30 procent av förra årets anslag betalas ut under februari månad. 
Resterande betalas ut i juni månad. Har en organisation fått dispens utbetalas inte förskott på 
bidrag, utan ev. bidraget utbetalas i sin helhet i juni. 
 
 
Ansökan skickas till:   Region Västerbotten 
   Enheten för Regional kulturverksamhet 
   Box 443 
   901 09 Umeå 
 
 


