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Kommunövergripande bestämmelser för att vara en bidrags- 
och subventionsberättigad ideell förening 
 
För att vara eller bli en stödberättigad förening ska föreningen uppfylla kraven nedan: 

- Ha sitt säte i Hässleholms kommun och bedriva en allmännyttig, ideell verksamhet 

- Antagit skriftligt utformade stadgar och sänt in dessa tillsammans med kopia av bildan-
demötesprotokoll och en ifylld anmälningsblankett till kommunens föreningsregister.  

- Ha valt styrelse. 

- Vara uppbyggd enligt demokratiska principer, vara öppen för alla och dela uppfatt-
ningen om alla människors lika värde. 

- Årligen ha årsmöte och senast två månader efter årsmötet ladda upp, verksamhetsberät-
telse och årsbokslut till kultur- och fritidsförvaltningen samt uppdatera föreningsuppgif-
terna med aktuella kontaktuppgifter till föreningen. 

- Inneha ett organisationsnummer från Skatteverket. 

- Inneha en fungerande e-postadress till föreningen eller styrelseledamot. 

- Ha bedrivit verksamhet under ett år efter registreringen. 

Förening som får bidrag eller subventioneras är skyldig att lämna insyn i verksamheten så att 
lämnade uppgifter kan kontrolleras. Det kan bland annat innebära att ställa de handlingar till 
förfogande som berörd förvaltning kan kräva, såsom hyresavtal, årsmötesprotokoll, närvarokort, 
medlemsregister, verifikationer, revisionsberättelse och ANDT-policy (alkohol, narkotika, dop-
ning, tobak) (gäller föreningar med medlemmar upp till och med 20 år.).  

Bidrag eller subvention för ett ändamål kan endast beviljas av en förvaltning. 

Kultur- och fritidsförvaltningen bedömer om föreningen är en stödberättigad förening. Andra 
förvaltningar ska stämma av med Kultur- och fritidsförvaltningen innan stöd beviljas. 

Bestämmelser på förvaltningsnivå 

Utöver de kommunövergripande bestämmelserna har varje förvaltning sina detaljbestämmelser. 
Respektive förvaltning behöver se över sina bestämmelser så de ligger i linje med de kommunö-
vergripande bestämmelserna. 
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