
 

Principer för beviljande av idrottsunderstöd  

Allmänt om ansökning om och beviljande av understöd  

• Understöd kan sökas av juridiska personer (registreradidrottsföreningar och -sammanslutningar).  

• Understöd ska sökas elektroniskt med ansökningsformuläret för det aktuella understödet. 

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet.  

• Föreningen eller sammanslutningen bör ha betalat alla de fordringar från föregående år som staden 

eller samkommunen har på den eller kommit överens om en betalningsplan för fordringarna.  

Till ansökan ska följande bifogas:  

• Bilaga till ansökan om idrottsunderstöd där hyreskostnaderna för idrottslokalerna och de 

verksamma grupperna uppges.  

• Föreningens eller sammanslutningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år, samt 

budget och verksamhetsplan för det innevarande året.  

• Om föreningens bokslut och verksamhetsberättelse från föregående år inte är färdiga då understöd 

söks, ska man lämna in det senaste bokslutet och den senaste verksamhetsberättelsen.  

• Föregående års bokslut och verksamhetsberättelse ska lämnas in när de är färdiga.  

• Vid behov kan man begära att sökanden kompletterar sin ansökan med separata utredningar.  

Understödsansökningar ska skickas in med bilagor via det elektroniska understödssystemet. 

Ansökningsformuläret kan fyllas i endast under ansökningstiden.  

Understöd beviljas i första hand sökanden från Jakobstad för verksamhet som utövas i 

Jakobstadsområdet. Understöd beviljas inte utan särskilda skäl, föreningar eller sammanslutningar 

som ännu inte varit verksamma i minst ett helt verksamhetsår. Understöd beviljas inte heller för 

verksamhet som strider mot god sed eller som är kränkande. För samma ändamål beviljas understöd 

i regel endast av en nämnd.  

Utbetalning av understöd  

Understödet betalas på det bankkonto som sökanden uppgett då myndighetsbeslutet har vunnit laga 

kraft och understödstagaren har skickat in de handlingar som beviljaren av understöd förutsätter. 

Innan understödet utbetalas granskas det om staden eller samkommunen har fordringar på 

understödsmottagaren. Eventuella fordringar kvittas från det understöd som ska utbetalas.  

Verksamhetsunderstöd till idrottsföreningar 

 Idrottssektion beslutar om understöden inom ramen för idrottsservicens budget.  

Ansökningstid: årligen i mars. 

Fördelningen av understödsbeloppet fastställs preliminärt på basis av en poängsättningsmetod, där 

bland annat följande delområden beaktas: 

 A. Medlemsantal och verksamhetskostnader  

• Antal ordinarie medlemmar  

• Antal medlemmar under 18 år  

• Totala utgifter för den ordinarie verksamheten (eventuella avskrivningar och räntor på lån beaktas 

inte)  

 



 

B. Verksamhetens omfattning och huruvida den är regelbunden eller ordnas året runt  

• Antal regelbundet verksamma idrottsgrupper och deras storlekar samt antal sammankomster per 

år 

• Antal personer under 2X år som regelbundet deltagit i verksamheten.  

• Enstaka evenemangsbesökare räknas inte som aktiva aktörer. 

 

Rettig Fond 

Behovsprövade understöd beviljas för verksamhet av engångskaraktär som understöds åt under 18 

åriga idrottande unga. 

• Understöd ska sökas elektroniskt med ansökningsformuläret för det aktuella understödet. 

Understöd kan sökas endast via det elektroniska understödssystemet.  

Rettig Fonds styrelse beslutar om understöden i enlighet med de fastställda principerna för 

beviljande av idrottsunderstöd.  

Den sökande kan vara en person under 18 år eller en juridisk person eller sammanslutning som 

representanterar den sökande. 

Ansökningstid: året runt 

 

STADGA FÖR RETTIGS FOND FÖR  IDROTTSVERKSAMHET I JAKOBSTAD 

1 § Fondens ändamål 

Fonden har till ändamål att förvalta de medel, som har överlämnats till Staden Jakobstad av Rettig Group Oy Ab för att 

stöda idrottsverksamhet i Jakobstad. 

2 § Fondens kapital och förkovran 

Fondens grundkapital är 100 000 euro och medlen ingår i stadens allmänna finansieringstillgångar.  

3 § Fondens förvaltning och skötsel 

Fondens förvaltning och skötsel ankommer på stadsstyrelsen och skötseln av fondens tillgångar samt 2staden Jakobstads 

räkenskaper.  

Stadsstyrelsen väljer för sin mandatperiod en fonddirektion, bestående av fem (5) medlemmar.  

§ 4 Kapitalets användande 

Fonddirektionen besluter om utdelning av stipendier och understöd ur fondens medel. Av fondens kapital (och avkastning) 

används årligen 10.000 euro under 10 års tid för. Av det belopp som utdelas riktas 4/5 till stadens idrottsföreningar i staden 

Jakobstad enligt ansökan.  

1/5 används utdelas till enskilda barn och unga som annars ej har råd att idka idrottsverksamhet, antingen på ansökan eller 

på förslag av tredje person.  

 

 


