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Dnr IFN 2020/18

§ 38

Föreningsstöd: Förstärkt ridbidrag för år 2019

Sammanfattning

Nämnden fattade den 13 februari 2019 (dnr IFN 2019/17) beslut
om fördelning av budget 2019 för föreningsbidrag inom nämndens
ansvarområden. Budget för bidragsformen ”Förstärkt ridbidrag”
sattes till 448.000 kr. Fem ridföreningar har inkommit med ansökan
om förstärkt ridbidrag.
Bidraget ges i syfte att stärka barn- och ungas ridverksamhet i
Haninge kommun. Bidraget ska möjliggöra för så många barn och
unga som möjligt att delta i ridverksamhet och kan sökas av
ryttarföreningar som är anslutna till ett riksförbund. Bidraget
baseras på antalet sammankomster som föreningen erhållit lokalt
aktivitetsstöd (LOK-stöd) för föregående kalenderår.
Fördelningen av bidraget görs en gång årligen.
Enligt Idrotts- och fritidsnämndens delegationsordning punkt 22
fattar arbetsutskottet beslut om bidragen, då de enskilda beloppen
understiger 150.000 kronor.
Förvaltningens synpunkter

Fem föreningar har ansökt om bidraget och registrerat
sammankomster under 2019.
Tillsammans har dessa föreningar registrerat 3.959 stycken
sammankomster under året (4.149 st 2018).
En budget på 448.000 kr och 3.959 registrerade sammankomster
genererar ett värde på 113,16 kronor per sammankomst
(107,97 kr för 2018).
Underlag till fördelning av bidraget redogörs för i bilaga
”Bilaga Fördelning förstärkt ridbidrag för år 2019”.
Underlag för beslut

- Bidragsansökan från Österhaninge Ridsällskap
- Bidragsansökan Fors Ryttarsällskap

Utdragsbestyrkande
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- Bidragsansökan Haningebygdens Ryttarförening
- Bidragsansökan Tungelsta Ridklubb
- Bidragsansökan Ridklubben Mulen
- Fördelningsberäkning enligt
”Bilaga Fördelning förstärkt ridbidrag för år 2019”
Förslag till beslut

1. Förstärkt ridbidrag beviljas enligt följande:
- Österhaninge Ridsällskap – 128.323 kronor
- Fors Ryttarsällskap – 21.048 kronor
- Haningebygdens Ryttarförening – 107.615 kronor
- Ridklubben Mulen – 95.960 kronor
- Tungelsta Ridklubb – 95.054 kronor
Arbetsutskottets beslut

1. Förstärkt ridbidrag beviljas enligt följande:
- Österhaninge Ridsällskap – 128.323 kronor
- Fors Ryttarsällskap – 21.048 kronor
- Haningebygdens Ryttarförening – 107.615 kronor
- Ridklubben Mulen – 95.960 kronor
- Tungelsta Ridklubb – 95.054 kronor
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: Marianne Bergström
För kännedom: Berörd förening, Richard Wendt
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