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Regler aktivitetsbidrag till föreningar 2019 
 
Regionstyrelsen fortsätter under 2019 att ge ett ekonomiskt bidrag i syfte att ytterligare uppmuntra 

föreningarnas aktiviteter för medlemsvård och värvning. Regionstyrelsen har därför avsatt en specifik 
begränsad budget för detta ändamål. Bidraget är avsett för extra insatser av engångskaraktär utöver de 

vanliga. Föreningarna ansöker om bidraget i förväg och av regionstyrelsen beviljat bidrag betalas ut i 

efterskott. När aktiviteten genomförts ska rapport skickas till regionstyrelsen. 

 

Bidraget, kallat ”aktivitetsbidrag”, innebär ett möjligt ekonomiskt bidrag per förening med max tio 
(10) kronor per ansluten medlem och kalenderår.  

 

Föreningar med färre än 100 medlemmar kan erhålla bidrag upp till 1 000 kronor per kalenderår. 

 

Föreningen kan söka aktivitetsbidrag under kalenderåret enligt ovan och följande regler: 
 

• Bidragsberättigade är aktiviteter av engångskaraktär utöver löpande verksamhet för 

medlemsvård och värvning. Bidrag kan även ges till start och omstart av förening. 

• Föreningen ska visa att man aktivt verkar för att marknadsföra och stärka Villaägarna. 

• Villaägarnas logotype ska synliggöras. 

• Aktivitetsbidraget kan inte användas till årsmöte, styrelsearvode, fester eller alkohol.   

• I regionstyrelsens behandling av ansökan ingår en bedömning av om föreningen borde ha råd 

att finansiera aktiviteten själv.  

• Utbetalning sker mot kopia av kvitto/faktura och rapport från aktiviteten förutsatt att 

föreningen med ansökan skickat in årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse och ekonomisk 
redovisning. Alla handlingar skickas till regionkontoret (region.abc@villaagarna.se eller 

Villaägarnas Riksförbund, Region ABC, Box 7118, 192 07 Sollentuna). 

• Komplett ansökan bör vara regionkontoret till handa senast den 10 april 2019. Beslut om 

bidrag fattas i maj. För det fall medel i den specifika begränsade budgeten kvarstår kan beslut 

fattas senare under året. Föreningen får en bekräftelse på beviljat belopp. 

 

Vi hoppas att det ekonomiska bidraget ska bidra till ett aktivitetsfyllt och medlemsnyttigt år. 
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