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Till
Arbets- och näringslivsnämnden
Hylte kommun

Ang. bidrag till förhyrda lokaler utanför kommunen.

Torups Bandyklubb anhåller om att få ovannämnda
bidrag för år 2018 utbetalt.
Ansökan om bidraget är vi säkra på att vi lämnat till
kommunen, men har inga bevis för detta.
Vi bifogar en kopia på handlingen.

Mvh
Torups Bandyklubb

Sven Torhall
Ordf.

2013 “II- j |

ife, HYLTE

Arbets- och näringslivskontoret
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Information:
Bidrag utgår till förening som för sin verksamhet driver egen anläggning eller hyr anläggning som inte subventioneras av kommunen.
Stödberättigad förening
Förening som bedriver regelbunden organiserad verksamhet.
Kommunala lokaler/anläggningar
Kommunens lokaler hyrs ut till föreningars organiserade verksamhet enligt bestämda hyreskostnader.
Förhyrda lokaler
Till hyrda lokaler som inte är kommunala kan en förening få bidrag med högst 50 % av den godkända kostnaden, dock med högst 200 kronor
per medlem och år.
Ansökan avser föregående år. Verifikation på betalda kostnader, kopior på kvitton och fakturor, samt i de fall ett hyreskontrakt finns skall detta
bifogas ansökan.
Bidraget betalas ut endast då kommunala anläggningar och lokaler inte finns tillgängliga eller då särskilda skäl finns för uthyrning.
En förening kan maximalt få 15 000 kronor per år.
Egna anläggningar
Föreningar kan få både grundbidrag och bidrag per kvadratmeter för egna lokaler och anläggningar belägna i Hylte kommun enligt följande:
Grundbidrag - Föreningar med omklädningsbyggnad/klubbstuga som har fasta avgifter för el, vatten, avlopp,
7 000 kr
telefoni/internet mm.______________________________________________________________________
Omklädningsbyggnad/klubbstuga med dusch, värme samt klubbrum använd året runt - maximalt för 120 m2
100 kr/m2
Omklädningsbyggnad/klubbstuga med dusch, värme samt klubbrum, använd delvis under året - maximalt för
40 kr/m2
120 m2
Fotbollsplan, gräs: används till träning och seriespel, seniorer
15 000 kr
Fotbollsplan, gräs: används till träning och juniorspel
7 500 kr
Fotbollsplan, grus: används till träning
4 000 kr
Elljusspår, utgår under förutsättning att spåret hålls i ett vårdat skick.
5 kr/m
Princip: ersättning utgår för kostnader till belysning, röjning samt översyn av spår
Övriga spår
Ersättning efter särskild
____________ prövning
Princip: ersättning bör utgå för materialkostnad
Tennisbana med grusbeläggning
2 500 kr
Tennisbana med asfaltbeläggning
750 kr
Övriga lokaler såsom skjutbanor, motionsbanor, golfbanor, bandyplan (naturis), Ishockeyrink (naturis) mm.
Ersättning efter särskild
____________ prövning
Utbetalning
Utbetalning sker senast 4 månader efter sista ansökningsdag.
Bidrag utbetalas enligt kommunens bidragsnormer, antagna av kommunfullmäktige. Bidragsnormerna finns att ladda ner från www.hvlte.se.
För att beviljas bidrag skall följande handlingar årligen lämnas in till Arbets- och näringslivsnämnden: Föreningsregister (blankett finns på
kommunens webbplats), verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport, revisionsberättelse samt alkohol- och drogpolicy.
Ansökan
Blanketten skickas till Arbets- och näringslivskontoret, se adress nederst på sidan. Ofullständigt ifylld ansökan är ogiltig och återsänds för
komplettering.
Bidragsansökan ska vara Arbets- och näringslivskontoret tillhanda senast 30 april.

Förenlngsuppgifter
Förening

Ev. kansli Tfn/fax

Torups Bandyklubb

0705439721

Kontaktperson, namn

Bengt-Åke Torhall

Tfn Bostad

Tfn arbete/el. mobil

034520012

0705439721

Adress

Bosgårdsvägen 2
Postadress

Postnummer

Torup

31441
E-postadress

b.torhall@telia.com
Plusgiro

Bankgiro

739-4662

Arbets- och näringslivskontoret
Hylte kommun

Fabriksgatan 1
314 80 Hyltebruk

Tfn 0345-180 10
Fax 0345-181 90

bokning@hylte.se

www.hylte.se

Plusgiro 10 53 60-2
Bankgiro 434 - 4354
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Bifogade dokument
□ FöJeningsregister
(Blankett finns på www.hylte.se)

□Verksamhetsberättelse

□Alkohol- och drogpolicy

□Verifikation betalda kostnader,
kopior på kvitton och fakturor

□ Ekonomisk rapport

□ Revisionsberättelse

□Hyreskontrakt

□

Förhyrda lokaler, som ej förvaltas av arbets- och näringslivsnämnden
Adress till lokalen

Strörnvallen i Oskarström m.fl.

Hyresvärd

Halmstad kommun med flera
Föreningens uppgifter

Total hyreskostnad/år

Arbets- och näringslivskontoret anteckningar

Summa, kr

QfZCrD
Antal|medlemmar i förenirjgen

n?

Antal medlemmar

n?

Egen anläggning
Fastidhetsbeteckning

Adress till anläggningen

Föreningens uppgifter

Arbets- och
näringslivskontoret
anteckningar_____

Har fi reningen en
omkli dningsbyggnad/klubbstuga med fasta
avgifter för el, vatten, avlopp, telefoni/internet
m.m.

□ Ja

Omkladningsbyggnad med värme, dusch
samt Idubbrum - används året runt

Kvm (Bidrag utgår för maximalt för 120 ml)

Omkladningsbyggnad med värme, dusch
samt klubbrum - används delvis av året

Kvm (Bidrag utgår för maximalt för 120 m})

Fotbc llsplan, gräs: används till träning och
serie; pel, seniorer

Antal planer

Fotbd

llsplan, gräs: används till träning och

junioj spel

Fotbdllsplan, grus: används till träning
Elljusipår
Övrigaspår

Antal planer
Antal planer
Antal meter
Antal meter

Tennisbanor med grusbeläggning

Antal planer

Tennisbanor med asfaltsbeläggning

Antal planer

Övrig i lokaler såsom skjutbanor, motionsbanor,
golfbi nor, bandyplan (naturis), ishockeyrink
(natu is) m.m.

Beskrivning

□ Nej

I
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Att ovanstående uppgifter, samt bifogade handlingar är riktiga intygas av föreningens ordförande.
Jag samtyckeräven att personuppgifterna behandlas enligt personuppgiftslagen (PUL).
Underskrift ordförande

Namnförtydligande

Tore Angel
Datum

Ort

18/4 2018

Torup

För din information vill vi meddela att Arbets- och näringslivskontoret använder era personuppgifter för att behandla ansökningshandlingar,
fakturering, bidrag, marknadsföringssyften och övrig administrativ handläggning.
Föreningsuppgifter kommer också att läggas ut på Hylte kommuns hemsida, under föreningsregister.
Vill du ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill ändra dessa är vi tacksamma för skriftligt besked om
detta till Arbets- och näringslivskontoret, 314 80 Hyltebruk. Du kan också göra en skriftlig anmälan om inte du vill att uppgifterna skall användas
för direkt marknadsföring.
Arbets- och näringslivskontorets anteckningar:
Ansökan beviljas
Bidragsbelopp, summa
Ansökan avslås, anledning:

Underskrift handläggare

Namnförtydligande

Datum

Ort

