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PUO Träff med Västra Götalands ansvariga för bidragen 31 maj 2013 
 
VG ger pengar till distriktsverksamhet, 
Lokal verksamhet får man söka pengar för hos kommunen.  
Distriktsorganisationen skall inte fungera som en bidragsgivare. 

  
Vi kan dock stötta våra olika lokalavdelningar ekonomiskt, då gäller följande:  
 

• Det skall vara en distriktsaktivitet och för att kraven skall uppfyllas 
behöver:  två eller tre lokalavdelningar vara med i planeringen och 
genomförandet av projektet.  

• Om endast en lokalavdelning gör något men bjuder in hela distriktet 
då är det ok.  
 

Om det är en aktivitet som endast riktar sig lokalt är det inte ok.  
 

• Om distriktet tar initiativet till en aktivitet spelar det ingen roll hur 
många olika lokalavdelningar som kommer.  

• Vi som distrikt kan ta initiativ till aktiviteter och sedan ge uppdraget till 
en lokalavdelning att planera och genomföra dem. Då behöver det inte 
vara 3 lokalavdelningar i samverkan. 

 

Generellt förtydligande i jan 2018 

Ungdomsorganisationer 

Kulturnämnden betonar vikten av att alla generationer finns 

med i organisationslivet. Det är viktigt att den yngre 

generationens får möjligheter att utvecklas och påverka 

samhället. Genom intresseorganisationer får den yngre 

generationen kunskap om samhällets demokratiska 

uppbyggnad. 



Vem får söka stödet? 

Regionens mål med bidragsgivning till ungdomsförbundens 
distriktsorganisationer är att stödja en verksamhet som syftar 
till att utveckla organisationens ideologiska, demokratiska, 
sociala och opinionsbildande funktioner. 

Behandling och beslut 

Bidraget bygger på antal medlemmar, antal lokalavdelningar 
samt deltagardagar (aktiviteter) 

Specifikt förtydligande  

ang. regionala deltagardagar 

Inför 2017 års redovisning (april 2018) har vi (VG) gjort 
ett förtydligande av vad som räknas som regionala 
deltagardagar.  

Regional verksamhet/distriktsverksamhet innebär av 
distriktet planerad och genomförd verksamhet 
exempelvis:  

� Utbildning av ledare, styrelse och personal 
� Av distriktet anordnade temadagar och läger 

Följande aktiviteter är inte bidragsgrundande: 

� Fester  
� Tävlingar 
� Aktiviteter som utförs av enskild lokalavdelning 

Varje deltagande medlem i åldern 7-25 år boende i 
regionen får räknas. Aktiviteten ska pågå i minst 3 
timmar.  



Vi som distriktsstyrelse vill här föra fram våra tankar om hur vi har 
tolkat/förstått detta förtydligande och vilka åtgärder vi föreslår årsmötet i 
Älvängen den 24 mars.  
 
Att lokalavdelningarnas läger o liknande aktiviteter ska göras/planeras 
tillsammans med en eller två andra lokalavdelningar (församlingar) är ju känt 
sen många är men efterlevnaden har inte varit exemplarisk.  
 
Till årsmötet föreslår vi följande:  
 
1) Styrelsen för Pingst Ung Älvsborg måste få ett mail till 
info@pingstungalvsborg.nu redan i planeringsstadiet av lägret/aktiviteten så att 
vi kan få reda på vad som planeras och vilka fler församlingar som är inbjudna. 
Vi kan då förklara om det är något vi kan vara med och stötta.  
 
2) Vår logga behöver vara med på inbjudan och att det framgår att vi är med 
som medarrangör.  
 
3) Västra Götalands har tidigare redan krävt att deras logga ska finnas med på 
inbjudan  
 
4) Inbjudan till minst 2 församlingar måste skickas tidigt i planeringsstadiet. 
Medbjudna församlingar ska inbjudas att vara med och planera. Vi önskar få 
någon form av dokumentation (mail-konversation, alternativt minnesant. från 
telefonsamtal) på att fler församlingar bjudits in och att de tackar för inbjudan, 
(men i förekommande fall avböjer att vara med och planera.) (Om de inte tänker 
vara med så faller ju samarbetet och vi behöver inte veta att de tackat nej) Detta 
behöver finnas med i lägerbidragsansökan till kassören.  
 
 
Dessa fyra punkter här ovan tror vi räcker för att uppfylla  
 
"regional verksamhet/distriktsverksamhet innebär AV DISTRIKTET planerad 
och genomförd verksamhet"  
 
·"aktiviteter som utförs av enskild lokalavdelning är INTE bidragsgrundande"  
 
Styrelsens direkta åtgärd för att säkra ekonomin 2018 blir att föreslå årsmötet en 
halvering av maxbeloppet 15.000 för läger till att bli 8.000 kr.      
 
Det är VG-regionen som skärpt tillämpningen av sina riktlinjer, och att vi inte 
fått info om detta förrän nu. Så vår ansökan för 2017 års aktiviteter kan bli 
aningen begränsad, vilket i sin tur minskar årets bidrag från VG.  


