•
•

Bidraget betalas ut två gånger per år och bidrag söks i efterskott för två verksamhetsperioder.
Verksamhetsperiod 1, januari – juni, sista dag att rapportera detta är den 31:a juli.
Verksamhetsperiod 2, juli – december, sista dag att rapportera detta är den 31:a januari.
Bidraget betalas ut under september månad för inrapporterad verksamhet för period 1 samt
grundbidrag.
Bidraget betalas ut i februari månad för inrapporterad verksamhet för period 2 samt
medlemsantalet och föreningar för året.
Grundbidrag*

2000kr

Per förening **

1500kr

Per bekräftad medlem vid årsskiftet

50kr

Per återvärvad medlem

100kr

Per deltagare på UNF:aren***

200kr

Per deltagare på en FSS****

200kr

Arbetshelg för distriktsstyrelsen*****

1000kr

Extern politisk aktivitet******

250kr

*Distriktet skall ha genomfört stadgeenligt årsmöte och skickat in årsmötesprotokoll och
årsmötesprotokoll i Ebas enligt stadgarna (senast två månader efter årsmötet)
**Förening som har genomfört årsmöte eller bildats under året och som rapporterat in
årsmötesprotokoll och årsmötesrapport i ebas senast den 1:a december och vara godkänt enligt
stadgarna.
*** Personen som håller i kursen måste ha blivit certifierad eller ha gått ledaren och kursen ska
vara rapporterad via NBV.
***** Kursen ska vara rapporterad vara via NBV.
*****Utbetalas för max två per år, arbetshelgen ska vara i minst två dagar samt att kurspassen via
arbetshelgen ska vara rapporterad via NBV.
******Max fyra per år

Maxbeloppet för verksamhetsbidraget är 30.000kronor per verksamhetsperiod.
(Medlemsantal och föreningssumman är utom verksamhetsbidraget)

Bidrag betalas ut för föreningens storlek vid årsskiftet.
Antal
medlemmar
Bidrag

-10

11-20

21-30

31-45

46-

2000kr

2500 kr

3000kr

4000kr

5000kr

För att få föreningsbidraget ska årsmötet vara inrapporterat med årsmötesprotokoll och
årsmötesrapport i Ebas senast 31:a maj och vara godkänt enligt stadgarna.

Nybildningsbidrag för en ny UNF-förening

2000kr

Nybildningsmötet räknas som ett årsmöte vilket innebär att man inte kan ha både årsmöte och
nybildningsmöte samma kalenderår. Eftersom föreningen inte hade medlemmar vid årsskiftet
utbetalas inget medlemsbidrag.

