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 Raseborgs stad FÖRDELNINGSGRUNDER 
 FÖR IDROTTENS 

VERKSAMHETSUNDERSTÖD 
    
1. VERKSAMHETSUNDESTÖD TILL IDROTTSORGANISATIONER 
A. FÖRDELNINGSGRUNDER 
 
I. Allmänt En förutsättning för beviljande av understöd är, att 

understödet kan anses nödvändigt och ändamålsenligt med 
tanke på förverkligandet av dess användningsändamål. 
Understödsanvändningen bör främja regelbunden motion- 
och idrottsverksamhet. Den lokala idrottsorganisationen bör 
vara medlem i något av de specialförbund som är godkända 
av Finlands Olympiska kommitté. Föreningen skall dessutom 
vara stadgeenligt skött och ansökningshandlingarna skall 
fylla kraven enligt kungörelsen för understödet. 
 
Verksamhetsunderstödet kan sökas av förening som är 
registrerad med Raseborg som hemort eller av förening som 
har inlämnat registreringsansökan före utgången av juni 
månad föregående år. Föreningens huvudsakliga uppgift 
skall enligt stadgarna vara idrottsverksamhet. En förening 
som ansöker om verksamhetsunderstöd skall ha minst 15 
personmedlemmar, varav 2/3 Raseborgsbor. 
 
Vid användningen av verksamhetsunderstödet godkänns 
kostnader som orsakats av idrottsföreningens utgifter för 
idrotts- och motionsverksamhet. 
Däremot godkänns inte kostnader för medelanskaffning eller 
affärsverksamhet, låneräntor eller amorteringar. 
 
Understödets andel kan vara högst 60% av de godkända 
verksamhetsutgifterna. 
 
Beviljat understöd betalas ut endast till det bankkonto, som 
den registrerade föreningen uppgett i 
ansökningshandlingarna. 

 
Understödet förutsätter regelbunden idrotts- och 
motionsverksamhet minst en (1) gång i veckan under minst 
tre (3) månader föregående verksamhetsperiod, om inte 
något annat följer av omständigheterna på de idrottsplatser 
som staden upprätthåller. Som idrott och motion räknas 
tränarledd tävlingsidrott samt hobby- och motionsidrott. 
Ansökan ska ifyllas elektroniskt. 
Tävlings-, turnerings- eller lägerdagar räknas med i 
gruppens genomsnittliga veckoträning. 
I understödet beaktas inte enstaka evenemang. 
Som lägsta gräns för beviljande av understöd tillämpas 100 
euro. 
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II. Faktorer som beaktas då behovet av verksamhetsunderstödets storlek 

prövas: 
de i Raseborg hemmahörande aktiva personmedlemmarnas 
antal, antalet tränare som regelbundet leder verksamma 
grupper, regelbundet verksamma barn- och 
ungdomsgrupper, regelbundet verksamma vuxen- eller 
blandade grupper, resekostnader, löne- och arvodesutgifter 
för ledare som regelbundet instruerar verksamma grupper, 
omfattningen av utbildnings- och lägerverksamhet, 
verksamhetens omfattning (mångsidighet, kvantitet), antal 
månader som verksamheten ordnas, verksamhetens 
beskaffenhet (tävlingsframgångar, kvalitet), antal 
idrottsformer som föreningen erbjuder, föreningens 
betydelse för utvecklandet och upprätthållandet av 
närområdets idrotts- och motionsverksamhet eller 
bibehållandet av speciell idrottsform, verksamhetens 
betydelse för en viss befolkningsgrupp, internationell 
verksamhet, ny verksamhet samt andra faktorer såsom 
främjandet av hälsa, jämlikhet och tolerans samt kulturell 
mångfald och samhällelig betydelse. 
 
Dessutom beaktas idrottsformens karaktär, varvid ex. frågan 
om kvantitet sätts i relation till kostnader för nybörjarredskap 
och även så att säkerhetsfaktorer inte begränsar 
gruppstorlek och aktivitet. Bedömning görs därtill av 
idrottsformens verksamhetsförutsättningar. 
Föreningens ekonomiska situation redogörs: en aktiv 
medelanskaffning bör ej leda till att storleken på bidraget 
minskar. I mån av möjlighet görs samtidigt bedömning av 
föreningens totala talkoinsats, som är ägnad att stöda den 
egentliga idrottsverksamheten liksom verksamhet som tillför 
staden PR såsom mindre evenemang. 
Vissa specialföreningar har verksamhet över 
kommungränserna, vilket påverkar kostnadsbilden för 
föreningens centralstyrelse. 
 
 

B. PRIORITERINGAR 
Prioriteringarna baserar sig på andan i idrottslagen.  
Nedanstående fyra grupper får en viktkoefficient, så att 
viktkoefficienten för barn och ungdomar är högre än 
viktkoefficienten för vuxna. 

 
I Regelbunden ledd barnverksamhet under 13 år.  
 Verksamheten omfattar tävlings- och motionsidrott, som 

även består av fostran såsom tolerans och fair-play, hygien 
och kostvanor m.m. 
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Viktkoefficient 2. 
 
II Ungdomsverksamhet för 13-19 åringar.  

Verksamheten omfattar tävlings- och motionsidrott, som 
även består av fostran såsom tolerans och fair-play, hygien 
och kostvanor m.m. 
Viktkoefficient 4. 

 
III Regelbunden organiserad tävlingsidrott för vuxna (20-35 

år), även elitidrott beaktas med hänvisning till PR-värde och 
positiv förebild. 
Viktkoefficient 1,5. 

 
IV Hälso- och motionsidrott för vuxna, där utövarna själva 

står för merparten av verksamhetskostnaderna. 
Viktkoefficient 1. 

 
C: SPECIALVILLKOR: 

 
Sanktionsystem: Kultur- och fritidsnämnden övervakar att anvisningarna om 
verksamhetsunderstöd iakttas. Om föreningen bryter mot anvisningarna eller 
avsiktligt uppger felaktiga uppgifter, ska det understöd som staden beviljat och som 
eventuellt redan använts betalas tillbaka oavkortat.  
 

 Kultur- och fritidsnämnden kan bestämma att understödet ska återbetalas om 
föreningen under understödsperioden bryter mot FOK:s etiska anvisningar. 

 Kultur- och fritidsnämnden förbinder sig till absolut ren idrott. Föreningen har 
allmän övervakningsskyldighet och informationsskyldighet när det gäller 
antidopingarbetet. 

 Om idrottarna i en idrotts- och motionsförening från Raseborg bryter mot de 
gällande antidopingreglerna i Finland (Suomen Urheilun Eettinen keskus, 
SUEK), kan kultur- och fritidsnämnden bestämma att understödet ska betalas 
tillbaka. 

 Sanktionen för dopingförseelse fastställs i förhållande till 
verksamhetsunderstödet till en allmän förenings sektion eller till en 
specialförening. Den ekonomiska sanktionen innehålls av följande års 
understöd. 

 Beslut om sanktionen fattas från fall till fall; om föreningen är starkt engagerad 
i antidopingarbete och har vidtagit förebyggande åtgärder har det en 
förmildrande inverkan. 


