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FÖRSLAG TILL GLÖTE BYALAGS ÅRSSTÄMMA 2021-05-30 

 

1 - Allmänt 
Glöte Byalag har beslutat att införa ett s k Aktivitetsstöd. Stödet är förenat med krav på 
aktiviteter för att Bygdepengens regler ska uppfyllas. Aktivitetsstödet bidrar till att 
områdets besöksnäring utvecklas vilket kan leda till att sysselsättning skapas.  
 

2 - Aktivitetsstödets syfte 
Syftet med ett Aktivitetsstöd är 
• Att utbudet av aktiviteter/evenemang för allmänhet och/eller medlemmar ska öka 
• Att föreningar som ökar medlemsantalet kan få fler som engagerar sig i 

föreningens och byns angelägenheter 
• Att stärka föreningars ekonomi genom att medlemsavgiften kan växlas upp med 

hjälp av Bygdepengen  
 

3 - Förvaltning 
Aktivitetsstödet förvaltas och administreras av Byalagets styrelse som en pott. Potten 
fylls på upp till 50 000 kr/år1. I händelse av att Byalagets medlemmar inte beviljar 
bidrag till potten, utgår möjligheten att söka stöd.  
 

4 – Stödnivåer   Aktivitetsstöd 
Förening med 1 > 100 medlemmar  125 kr/per aktiv medlem 
Förening med fler än 100 medlemmar  100 kr/per aktiv medlem 

 

5 - Följande krav ska vara uppfyllda  
• Föreningen ska ha sin verksamhet i Glöte-området2 
• Föreningen ska ha en medlemsavgift på minst 100 kr/år 
• Föreningen ska föra aktuellt medlemsregister  
• Föreningen ska genomföra minst två aktiviteter/evenemang för allmänhet 

och/eller medlemmar per år 
• Ansökan ska innehålla kopia på senaste årsmötesprotokoll, balans- och 

resultatrapport samt aktivitetsrapport för föregående år 
• Ansökan ska lämnas in mellan genomfört årsmöte och den 31 augusti. Blankett för 

ansökan finns på föreningens hemsida. 
 
Aktivitetsstödet baseras på antal betalande medlemmar den 31 december. 
Medlemsavgifter och aktivitetsstöd ska särskiljas från andra intäkter och bidrag i 
bokföringen. Resultaten ska framgå av bokslutsrapporter och stämma överens med 
medlemsregistret.  
 

 
1 Förutsatt att Byalagets medlemmar beviljar ansökan på den årliga stämman.  
2 Föreningar som förvaltar enskild eller samfälld egendom, jakt, fiske, vägar osv. kan inte söka 
aktivitetsstöd 
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6 - Ändring av regler 
Ändring av dessa regler ska fattas på årsstämma. Beslutet är giltigt om samtliga 
närvarande röstberättigade har biträtt beslutet. Beslut är även giltigt om det har fattats 
på två på varandra följande stämmor och på den senare stämman biträtts av minst två 
tredjedelar av de närvarande röstberättigade. En av stämmorna ska vara ordinarie. 
 

7 - Upplösning 
I händelse av att aktivitetsstödet upphör eller föreningen upplöses ska eventuellt saldo 
i aktivitetsstödets pott återgå till Bygdepengen.  
 

Dessa regler har antagits vid stämma den 30 maj 2021. 
 

 
 
Robert Svensson   Markus Bäckelin 
Ordförande    Vice ordförande 


