
FAQ 
 

F. Min förening får redan föreningsbidrag. Kan vi ansöka ändå? 

S. Ja. Detta är ett särskilt föreningsbidrag för en begränsad tid. Det påverkar inte det ordinarie 

föreningsbidraget.  

F. Min förening har redan gjort en del av det här, kan vi söka pengar för det vi har gjort? 

S. Ja. Om din förening har gjort något under 2017 som faller inom ramarna för inkluderande 

föreningsbidrag så kan du söka bidrag i efterskott. Om du ansöker om bidrag för något föreningen 

redan gjort är det viktigt att du beskriver hur ni gjorde det och vad som gick bra och vad som gick 

mindre bra.  

F. Min förening vill gärna vara fadderförening åt någon. Hur bär vi oss åt? 

S. Du anmäler dig till kommunen via webbformuläret, på mail: helena.axelsson-fisk@sater.se eller 

telefon 0225-556 78. 

F. Kan man ansöka om hela summan på 200 000 kronor? 

S. Ja men det är inte troligt att ni får hela summan. Vi kommer att fördela pengarna så att de gör 

maximal nytta. 

F. Jag gör redan en massa som privatperson. Kan jag söka pengar för att fortsätta? 

S. Nej, vi delar inte ut föreningsbidrag till privatpersoner. Men du kan starta en förening baserat på 

det du redan gör. Det kan vi hjälpa dig med.  

F. Hur får man ett organisationsnummer? 

S. Det söker man hos Skatteverket: 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellfore

ning.4.70ac421612e2a997f85800028338.html#stadgar 

F. Hur får man ett föreningskonto? 

S. Ett konto öppnar man i valfri bank. Kom ihåg att jämföra hur mycket det kostar och vad som ingår i 

priset hos olika banker.  

F. Hur gör man om man inte hinner få ett föreningskonto innan ansökningstiden är slut? 

S. Kommunen kan inte betala ut pengar om föreningen inte har ett konto. Ansökan kan kompletteras 

med föreningskonto innan 31 maj, 2018.  

F. Vart vänder man sig om man har frågor gällande inkluderande föreningsbidrag? 

S. Du kan kontakta Helena Axelsson Fisk på 0225-556 78 eller e-postadress helena.axelsson-

fisk@sater.se 

https://www.skatteverket.se/foretagochorganisationer/foreningar/ideellforening/startaenideellforening.4.70ac421612e2a997f85800028338.html#stadgar
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