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Regler för bidrag till föreningars jubileumsfirande 

 

Antagna av kommunfullmäktige den 28 januari 1980, E2/1980 

 

Allmänna bestämmelser 

§ 1 

Kumla kommun beviljar bidrag till förenings jubileumsfirande under 
förutsättning att nedan angivna villkor uppfylles. Bidrag utgår endast till 
föreningar vars huvudsakliga verksamhetsområde består av Kumla 
kommun eller del därav. 

§ 2 

Bidrag kan utgå till förening som firar 25, 75 respektive 125 år eller jämna 
tiotal år, dock lägst 30 år. Bidrag till samma slags jubileumsfirande kan 
utgå till samma förening med en lägsta tidsintervall av 15 år.  

§ 3 

Bidrag sökes senast sex månader för jubileumsfirandet. Över ansökan skall 
kultur- och fritidsnämnden avge yttrande. 

§ 4 

Bidrag utgår efter prövning i varje särskilt fall. Bidrag beviljas av 
kommunstyrelsen. 
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Bidrag till flerårsberättelse 

§ 5 

Bidrag utgår till kostnader för tryckning av 500 exemplar inklusive 
klichékostnader och bokbinderikostnader. Bidrag utgår icke till 
författararvode, konstnärsarvode för t ex teckningar eller kostnader för fo-
tografering. 

§ 6 

Flerårsberättelse skall innehålla: 

a Föreningens namn – och om namnbyte skett – tidpunkten för 
namnbytet samt orsakerna därtill. 

b Om föreningen tillhör riksorganisation eller dylikt en kort beskrivning 
av dennas syfte, mål och omfattning. 

c Om samgående med annan förening skett skall detta anges med 
uppgifter om denna förening och tidpunkten för fusionen. Om föreningen 
delats upp eller ”stått fadder” åt annan förening behandlas även detta. 

d Beskrivning av föreningens tillkomst med uppgift om tid och plats, 
namn på initiativtagare, eventuell särskild omständighet som föranlett 
föreningens bildande och dylikt. 

e Tabellarisk uppställning över styrelseledamöter och andra funktionärer 
under den skildrade perioden. 

f Om möjligt bör statistiska uppgifter om medlemsantalet olika år ingå i 
berättelsen. 

g Om enstaka medlemmar gjort en märklig insats i föreningens 
verksamhet bör korta biografiska notiser ägnas dessa (denna). 

h Om föreningen äger fastighet: beskrivning, tidpunkt för förvärv och 
eventuell avyttring, ny-, till- eller ombyggnad etc. 

i Speciella insatser föreningen kan ha gjort i lokala, regionala eller 
rikssammanhang, samt övriga intressanta händelser i föreningens historia. 

§ 7 

Till ansökan skall fogas en plan över minnesskriften upptagande beräknat 
format, antal sidor, antal klichéer, tryckförfarande, vilken eller vilka 
författare som skall anlitas samt andra uppgifter ägnade att bedöma 
kostnader och kvalitet för skriften. Kommunstyrelsen kan vid prövningen 
av anslaget föreskriva vissa begränsningar beträffande format och dylikt. 
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§ 8 

Innan manuskript befordras till trycket skall möjlighet ges för kultur- och 
fritidsnämnden att tillse att villkoren i § 6 i tillämpliga delar uppfyllts. 

§ 9 

Bidrag utbetalas mot företeende av faktura från tryckeriet. När särskilda 
skäl kan förebringas för att tryckerikostnaderna ökat utöver vad som 
beräknats i ansökan, kan efter prövning av kommunstyrelsen ytterligare 
bidrag utgå. 

§ 10 

Till kommunen överlämnas 15 exemplar av den färdiga skriften för 
fördelning till olika institutioner m fl. 

Bidrag till annan aktivitet 

§ 11 

Bidrag kan utgå till annan aktivitet i samband med jubileumsfirande, t ex 
anordnade av utställning, offentlig uppvisning, tävling, konsert eller annan 
föreställning. 

§ 12 

Förutsättning för kommunalt bidrag till annan aktivitet är att utställningen, 
uppvisningen, föreställningen etc är fritt tillgänglig för allmänheten och 
äger rum inom kommunen. 

§ 13 

Bidraget kan omfatta kostnader för lokalhyra (planhyra etc), annonsering 
(affischering) kostnader för medverkande från annan ort (resekostnad, 
traktamente, arvode etc), övriga kostnader (utställningsmateriel, noter, 
dekorationer, hyra av högtalaranläggning etc). 

Till ansökan skall fogas ett preliminärt program för arrangemanget samt en 
kalkyl över kostnaderna. 

§ 14 

Efter särskild prövning kan bidrag utgå till kostnader för utmärkelser till 
särskilt förtjänta medlemmar såsom medalj, plakett, diplom, veteranmärke 
eller dylikt som utfärdas av riksorganisation/regional organisation men som 
måste betalas av lokalorganisation. Sådant bidrag kan utgå samtidigt som 
bidrag utgår för flerårsberättelse eller annan aktivitet. Den ungefärliga kost-
naden skall uppges i ansökan och kan av kommunen reduceras. 


