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Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott  
 

  
Utses att justera Marianne Samuelsson med Peter Weiderud som ersättare 
  
Justeringens plats 
och tid 

 
 

Sekreterare   Paragrafer 1–7 
 Pernilla Larsson  
  
Ordförande   
 Martin Nyqvist  
  
Justerare  
 Marianne Samuelsson 
  
  Anslag/bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
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datum 

2023-02-13 Organ Fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 
 

Anslaget sätts upp 2023-02-16 Anslaget tas ned 2023-03-10 
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§ 1  

Val av justerare 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Marianne Samuelsson utses som justerare med Peter Weiderud 
som ersättare.   
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§ 2  

Fastställande av föredragningslistan 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Föredragningslistan fastställs  
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§ 3  

Närvarorätt vid bidragsutskottets sammanträde 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Aydan Eminbeili beviljas att närvara på dagens sammanträde  

med fritids- och kulturnämndens bidragsutskott 

Sammanfattning 
I kommunallagen 6 kap § 25 finns bestämmelser om närvarorätt för  
utomstående vid nämndsammanträden.  
Aydan Eminbeili som är praktikant och läser till statsvetare och gör 
sin praktik här i Arboga., föreslås ges närvarorätt på dagens 
sammanträde.  
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§ 4 FKN 65/2022-850 

Ansökan om föreningsbidrag 2023 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. IFK Arboga ishockeyklubb beviljas bidrag. 

2.  IFK Arboga ishockeyklubb ska senaste 31 december 2023 
återrapportera hur bidraget oavkortat gått vill barn- och 
ungdomsverksamheten.  

3. Sturefiskarna beviljas bidrag.  

4. Sturefiskarna ska senaste 31 december 2023 återrapportera hur 
bidraget oavkortat gått vill barn- och ungdomsverksamheten.  

5. Övriga föreningar beviljas bidrag enligt bilaga.  

Sammanfattning 
Inför verksamhetsåret 2023 har 49 föreningar ansökt om 
verksamhetsbidrag. Två av dessa är nya föreningar och ansöker om 
att bli bidragsberättigade.  

Bidragsutskottet beslutar om bidrag till föreningarna utifrån antagna 
riktlinjer, policys antalet medlemmar samt hur föreningarnas 
verksamhet ser ut.  

IFK Arboga ishockeyklubb samt Sturefiskarna inkom för sent med 
ansökan om bidrag för år 2023. I antagna riktlinjer för 
bidragsansökan står ” Fullständig ansökan ska vara inlämnad senast 
den 31 augusti för kommande års verksamhetsbidrag. För sent 
inkommen ansökan behandlas ej." Bidragsutskottet frångår 
riktlinjerna i beslutet punkt ett och två. 

Med anledning av att det inte funnits en beslutad budget tidigare har 
inga beslut om föreningsbidrag kunnat fattas under 2022.   
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§ 5 FKN 74/2022-805 

Ansökan om investeringsbidrag 2023 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Föreningskonsulent får i uppdrag att informera föreningar 

som sökt investeringsbidrag om att bidraget inte kommer att 
finnas kvar under 2023. Föreningskonsulent får också i 
uppdrag att, vid behov, stötta föreningar att söka 
investeringspengar från andra organisationer.  

Sammanfattning 
Fritids- och kulturnämnden beslutade enligt FKN 14/2023-041 §10 
att ta bort budgeten för investeringsbidrag för verksamhetsåret 2023.   
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§ 6 FKN 29/2023-805 

Ansökan om att bli bidragsberättigad förening 

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Föreningen Arboga Sportryttare beslutas bli en bidragsberättigad 
förening. Föreningen får ett startbidrag om 2000 kronor för 
verksamhetsåret 2023.  

2. Föreningen Värhultas snabba tassar beslutas bli en 
bidragsberättigad förening. Föreningen får ett startbidrag om 2000 
kronor för verksamhetsåret 2023.  

Sammanfattning 
Föreningen Arboga Sportryttare är enligt stadgarna en ideell 
ryttarförening i Arboga. Föreningen är ansluten till Svenska 
Ridsportförbundet och därigenom även anslutna till 
Riksidrottsförbundet. Vid ansökningstillfället, 2022-08-31, hade 
föreningen totalt 83 medlemmar av vilka 36 var barn och ungdomar.  

Föreningen Värhultas snabba tassar är enligt stadgarna en ideell 
förening med säte i Arboga kommun. Föreningen ska enligt 
stadgarna bedriva verksamhet som en social hundförening och ta 
emot alla hundintresserade medlemmar. Vid ansökningstillfället, 
2023-02-01, hade föreningen åtta stycken medlemmar av vilka alla 
var 20 år eller äldre.   
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§ 7 FKN 30/2023-805 

Arrangörsbidrag 2023 
Peter Weiderud (S) anmäler jäv och deltar inte i beslut under denna punkt.  

Fritids- och kulturnämndens bidragsutskotts beslut 
1. Föreningskonsulent får i uppdrag att skriva ett arrangörsavtal med 
föreningen Arboga Medeltid. 

Sammanfattning 
Föreningen Arboga Medeltid har under många år ansökt om 
verksamhetsbidrag från år till år. Genom att skriva ett arrangörsavtal 
med föreningen kan föreningen få möjlighet att göra mer långsiktiga 
planer med tydligare ekonomiska förutsättningar. Ett arrangörsavtal 
skulle också innebära minskad administration för såväl föreningen 
som för bidragsutskottet.  
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