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1. Normer för kommunala bidrag 
  
1.1 Principer för stödet till föreningslivet i Norsjö kommun 
Föreningslivet är centralt i demokrati- och samhällsutvecklingen och bidrar till en god 

folkhälsa hos medborgarna. Frivilliginsatserna är viktiga och bidrar till att skapa vitala och 

levande mötesplatser i hela kommunen. Det breda utbudet av aktiviteter gör kommunen 

attraktiv. Med ett inkluderande synsätt där aktiviteterna kännetecknas av möjlighet till 

deltagande oavsett bakgrund och förutsättningar. 

 
1.2 Budgetram 
Budgetram för kommunala bidrag index uppräknas och fastställs årligen av 

kommunfullmäktige. Fördelningen av bidrag revideras årligen efter årets 

budgetförutsättningar. Bidragsnormerna revideras vart 4: år. Revidering kan komma att ske 

tidigare om förutsättningar som påverkar bidragsnormerna förändrats. 

 

1.3 Årliga föreningsuppgifter 
Årliga föreningsuppgifter inlämnas till kultur- och fritidskontoret senast den 31 mars. 

Föreningar med brutet räkenskapsår lämnas in senast den 31 augusti. Om inte handlingarna 

har inkommit i tid betalas inga bidrag ut, om inte särskilda skäl är anmält.   

 

Med föreningsuppgifter avses: 

• Adressuppgifter 

• Lokaler och anläggningar som föreningen haft i bruk senaste verksamhetsåret 

• Genomförd verksamhet/årsberättelse 

• Ekonomisk rapport 

• Ansökan om bidrag  

         

1.4 Granskning av underlag 
Föreningar som beviljats bidrag har skyldighet att lämna ut närvarolistor, protokoll, 

räkenskaps- och revisionshandlingar på begäran av kommunstyrelsen. Föreningarna är 

skyldiga att bevara underlagen i minst fyra år efter verksamhetsårets utgång. 

 

1.5 Utbetalning av bidrag 
Bidrag betalas till föreningens post- eller bankgiro. Bidrag betalas ut i efterskott. 

 

1.6 Återbetalningsskyldighet 
Bidrag som utbetalas på grund av felaktiga uppgifter i ansökan medför 

återbetalningsskyldighet. Bidrag kan underkännas om uppgifterna i ansökan inte kan styrkas 

på ett tillfredsställande sätt. 

 

1.7 Ansökan av bidrag 
Ansökan av bidrag kan skickas in tillsammans med årliga föreningsuppgifter. Ansökan görs 

via E-tjänst. Tjänster - Norsjö kommun (norsjo.se)  

 

Vid frågor kontakta handläggare 

 

 

 

 

 

https://minasidor.norsjo.se/
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2. Övergripande mål med Norsjö kommuns 
föreningsstöd 

 

• Att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen 
 

• Att bidra till en god folkhälsa i hela befolkningen 
 

• Att skapa positiva kultur- och fritidsmiljöer för barn och unga, personer med 

funktionsvariationer, seniorer och andra grupper för att motverka utanförskap och 

ensamhet  
 

• Att stimulera föreningarnas engagemang för nyanlända medborgare och motverka 

rasism och främlingsfientlighet 
 

• Att uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft. Ge unga möjlighet att 

påverka och ha inflytande över sin fritid 
 

• Att främja jämställdhet mellan könen 
 

• Att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva idrott, olika 

kulturformer och rekreation av olika slag 
 

• Att det leder till ett ökat nyttjande av allmänna samlingslokaler 
 

• Att underlätta lokalhållande föreningars möjlighet att fortsätta sin verksamhet i 

kommunens ytterområden speciellt där kommunala lokaler saknas 
 

 

3. Regler för Norsjö kommuns föreningsstöd 
 

Följande grundvillkor ska föreningen uppfylla om föreningsstöd ska kunna beviljas: 
 

• Stadgar som är godkända av riksorganisation eller av kommunen 
 

• Minst 5 medlemmar som regelbundet deltar i föreningens verksamhet 
 

• Föreningen ska bedrivas i och ha huvuddelen av sina medlemmar i Norsjö kommun 
 

• Föreningen bedrivs under demokratiska former och är öppen för alla utifrån de 7 

diskrimineringsgrunderna: 

1. Kön 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 

3. Etnisk tillhörighet 

4. Religion eller annan trosuppfattning 

5. Funktionsvariationer 

6. Sexuell läggning  

7. Ålder 
 

• Policy och handlingsplan för att motverka alkohol, narkotika, doping och tobak ska 

finnas och läggas ut på föreningens hemsida. Verksamheten bedrivs i drogfri miljö och 

ett tobaksfritt ledarskap allt i enlighet med föreningarna i Norsjö kommuns 

gemensamma alkohol och drogpolicy.  
 

• Ej bedriva toppning i serieverksamhet för ungdomar under 15 år 
 

• Föreningen ska vara registrerad i kommunens föreningsregister 
 

• Minst en gång om året uppdatera och godkänna sina föreningsuppgifter i kommunens 

föreningsregister via kommunens webbplats www.norsjo.se/norsjoarena 
 

Kommunen har tolkningsföreträde av dessa regler.  

 

http://www.norsjo.se/norsjoarena
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3.1 Föreningen kan inte påräkna föreningsstöd om den tillhör 
 

• Ekonomisk förening (gäller ej ekonomisk förening registrerad före 1952 med 

benämning UPA) 

• Politiska föreningar 

• Fackliga föreningar 

• Elevförening (gäller ej skol-IF) 

• Föreningar som är knutna till religiösa samfund som inte upprätthåller och stärker 

svenska lagar och grundläggande värderingar 

• Föreningar knutna till Försvarsmakten 

• Föreningsverksamhet som har kommersiellt syfte 

 

Kommunen har tolkningsföreträde av dessa regler 

 

 

4. Bidragsformer 
 

Följande kommunala bidragsformer gäller: 

 

1. Startbidrag 

2. Lokalt aktivitetsstöd (sammankomstbidrag) 

3. Stöd till föreningar med inriktning på funktionsvariationer 

4. Driftbidrag till allmänna samlingslokaler/byastugor 

5. Sammankomstbidrag i allmänna samlingslokaler 

6. Anläggningsbidrag (skötsel) av föreningsägda anläggningar 

7. Fiskevårdsbidrag 

8. Bidrag till studieförbund 

9. Evenemangsbidrag – Kultur 

10. Pensionärsföreningar 

11. Sponsorbidrag 

 

  

4.1 Startbidrag 
 

Ett mindre bidrag kan beviljas för uppstarts kostnader till nystartad förening, dock ej sektion 

eller dylikt. Som nystartad förening betraktas även förening som varit nedlagd minst tre år. 

Föreningen skall uppfylla grundnormerna i vad som avser medlemskap i riksorganisation 

samt ett medlemsantal på minst 10 medlemmar. 

Ansökan kan inlämnas hela året till kultur och fritid.  
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4.2 Lokalt aktivitetsstöd (sammankomstbidrag) 
 

Bidraget utgår endast till: 

Ideella föreningar som uppfyller regler och riktlinjer gällande föreningsstöd för föreningar 

med barn- och ungdomsverksamhet. 
 

Bidraget avser att stimulera till ökad aktivitet samt ekonomiskt stödja föreningens 

hyreskostnader för lokaler och planeringsarbete. 
 

Bidraget utgår endast en gång per dag och grupp oavsett aktivitetens längd. En grupp får inte 

ur redovisningssynpunkt delas in i mindre grupper för att erhålla mer bidrag. 
 

Aktiviteten ska vara planerad, ledarledd och pågå minst 60 minuter med minst 5 deltagare i 

åldrarna 6–25 år.  
 

Bidraget utgår endast till föreningar som lämnat in antagen och godkänd alkohol- och 

drogpolicy. 
 

 

Ansökan inlämnas vid två tillfällen per år: 
 

25 februari (för perioden 1/7 – 31/12)    

25 augusti  (för perioden 1/1 – 30/6.) 

 

 

4.3 Stöd till föreningar med inriktning på funktionsvariationer 
 

Föreningar inom Norsjö kommun som bedriver verksamhet för funktionsvariationer erhåller 

nolltaxa i kommunens lokaler och anläggningar vid tillfälliga och schemalagda aktiviteter. 

 

 

4.4   Driftbidrag till samlingslokal/byastugor 
 

Frivilliga ideella föreningar/organisationer, idrotts-, nykterhets-, kulturella och byaföreningar 

kan söka driftbidrag till samlingslokal eller annan typ av lokal i de fall föreningen antingen 

hyr eller äger lokalen 
 

 

Driftsbidrag till lokal beviljas endast för 1 samlingslokal per byaförening enligt följande: 
 

Bidrag beviljas efter redovisning av:     

- hyra     

- el, uppvärmning    

- sophantering/vatten  

- lättare underhåll 

- städning 

- försäkring 

 
 

Ansökan inlämnas årsvis tillsammans med årliga föreningsuppgifter 
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4.5 Sammankomstbidrag till föreningar i allmänna 
samlingslokaler/byastugor eller i liknande lokaler 

 

Som sammankomst avses verksamhet/aktivitet som pågår minst 1 timme och som omfattar 

minst 5 personer.  
 

Föreningen ska kunna verifiera de bokningar som föreningen uppger vid ansökan om 

sammankomstbidrag. 
 

När lokalen är uthyrd till annan förening eller privat, godkänns EJ registrering av 

sammankomst. 
 

Aktiviteter som innebär att nyttjarna "kommer och går" utan planering får ej upptas som 

sammankomst även om antalet personer i lokalen samtidigt uppgår till 5 personer 

 

Bidragsnivåer ( byastugor ) 12 -39 sammankomster 

                                                40 >   sammankomster 

 
 

Bidragsnivåer ( hyrd lokal ) 12 -39 sammankomster 

                                                40 >    sammankomster 
 

 

 

Ansökan om sammankomstbidrag till samlingslokaler ska tillsändas kultur- och 

fritidsavdelningen senast 31 mars, och avser således kostnader för lokalerna föregående 

verksamhetsår.  

 

  

Ansökan sker på E-tjänst "Årliga föreningsuppgifter" 
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4.6 Anläggningsbidrag - skötselbidrag 
 

Bidraget avser föreningsägda eller hyrda anläggningar. Skötselbidrag utbetalas inom ramen 

för budgeterat anslag. 

 

 

4.7 Anläggningar med möjlighet att ansöka om driftsbidrag 
Följande anläggningar är berättigade att ansöka om driftsbidrag. Ansökningar måste ske 

årligen.  

 

- Ridhusanläggning 

- Solia    

- Golfanläggning     

- Rännaren         

- Norsjö brukshundsklubb   

- Modellflygklubben Bunten 

- Bastuträsk skytteförening    

- Norsjö motorsällskap  

 

Bidrag till följande anläggningar 
 
Utöver ovanstående kan också föreningar ansökan om driftsbidrag till följande 

anläggningar: 

- Fotboll, gräs 11-manna   

- Fotboll, gräs   7-manna   

- Ishockeybana med sarg     

- Elljusspår    

- Badplatser    

- Rastplatser    

- Underhåll av fotbollsplaner  

  (ingen verksamhet i seriespel)    

- Vandringsleder   

- Skoterleder Norsjö     

- Skoterleder Bastuträsk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

¹) gäller endast föreningar med seriespel 

²) följande kriterier gäller för badplatser (badhytter, toa, livboj, underhåll av badstrand) 

³) följande kriterier gäller för rastplatser (soptunna, bänkar och bord). 
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4.8 Anläggningsbidrag – skötselbidrag (kultur) 

 
Bidraget avser föreningsägda eller hyrda anläggningar.    
 

Skötselbidrag utbetalas inom ramen för budgeterat anslag 

Ansökan senast 31/3 årligen 

 

Anläggningar med fasta driftsbidrag 
 

- Dahlbergsgården                                              

- Bastuträsk kulturbyggnader                               

- Hembygdsområdet. (Alla föreningar och stiftelser inom området) 

- Skidlöparmuseet 

 
  
4:9 Fiskevårdande åtgärder 
 

Fiskevårdsområdesföreningar och andra godkända fiskevårdande föreningar äger rätt att när 

som helst under året söka bidrag till fiskevårdande åtgärder. 

 

En förutsättning för att bidrag skall kunna beviljas är att det i föreningens stadgar framgår att 

fisket upplåts till allmänheten. 

 

Om bidragsansökan avser åtgärder i vattnen krävs nödvändiga tillstånd från berörd 

myndighet. 

 

Bidrag kan sökas för att förbättra av miljön i eller kring vatten eller inplantering av fisk. 

  

Utbetalning och fördelning av befintliga medel sker i slutet av året beroende på antalet 

inkomna ansökningar. 

 

 

Kommunen har tolkningsföreträde av dessa regler. 
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4.10 Bidrag till studieförbund 
 

Allmänna bestämmelser  

• För att få stöd från Norsjö kommun ska studieförbundet vara godkänt för statsstöd av 

Riksdagen och Folkbildningsrådet. 

• Bidrag lämnas endast till verksamhet i Norsjö kommun. 

• Bidrag lämnas inte till verksamhet som den allmänna skolan och vårdinstitution ska svara 

för. Inte heller till verksamhet som drivs på kommersiell bas t.ex. uppdragsutbildningar. 

• Studieförbunden bedrivs under demokratiska former och är öppen för alla utifrån de 7 

diskrimineringsgrunderna: 

1. Kön 

2. Könsöverskridande identitet eller uttryck 

3. Etnisk tillhörighet 

4. Religion eller annan trosuppfattning 

5. Funktionsvariationer 

6. Sexuell läggning  

7. Ålder 
 

Bidragsnormer 

Kommunens anslag till studieförbundens lokala organisationer fastställs årligen. Det 

kommunala bidraget lämnas per kalenderår. Bidraget fördelas utifrån ett genomsnitt av antal 

genomförda studietimmar de senaste två åren.  
 

För att bidrag ska komma i fråga måste följande handlingar bifogas ansökan: 

• Verksamhetsplan  

• Verksamhetsberättelse  

• Ekonomisk redovisning 

• Lokalavdelningens omfattning i fråga om styrelse, revisorer och administration 

• Avdelningens samarbetspartners/medlemsorganisationer i Norsjö 

• En skriven redogörelse över verksamheten i Norsjö kommun det gångna året 

• I redogörelsen ska det framgå vilken inriktning verksamheten har och vilka studiecirklar 

och kulturarrangemang man har genomfört 

• När det gäller studiecirklar redovisas cirkelns namn, antal cirklar, studietimmar och antal 

deltagare 

• För kulturprogram redovisas typ av arrangemang, plats, samt antal deltagare 

• Om lokalkontor saknas i Norsjö ska studieförbundet uppge vilken lokal förankring som 

finns för planering och ledning av verksamheten i kommunen 

• Studieförbunden ska redovisa verksamhetsplan för kommande år till allmänna utskottet.  

 

Bidraget delas in i två kategorier, volymbidrag och kulturbidrag 

Volymbidrag: 80 % av kommunens totala anslag. Fördelas utifrån ett genomsnitt av antal 

genomförda studietimmar de senaste två åren 

Kulturprogrambidrag: 20 % av kommunens totala anslag. Fördelas utifrån ett genomsnitt 

av genomförda kulturprogram de senaste två åren 
 

Utbetalning av bidrag 

Bidraget betalas ut 1 ggr/år.  
 

Övrigt 

Vid granskning ska studieförbunden kunna uppvisa korrekt ifyllda deltagarlistor, studieplaner 

och förteckning över godkänt studiematerial till varje cirkel. Stickkontroller kan genomföras 

under året. 
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4.11  Bestämmelser angående lokalbidrag till Bastuträsk folkets hus och 
Norsjö medborgarhusförening 

 
Som sammankomst avses verksamhet/aktivitet som pågår minst 1 timme och som omfattar 

minst 3 personer. Aktiviteten skall dessutom vara planerad och bokad i förväg hos den 

bokningsansvarige i föreningen 

 

Föreningen ska kunna verifiera de bokningar som föreningen uppger vid ansökan om 

verksamhetsbidrag 

 

Bidraget till folketshus är indelat i två delar, 1. Grundbidrag drift och 2. Verksamhetsbidrag 

 

När lokalen är uthyrd till annan förening eller privat godkänns inte det som registrerad 

sammankomst 

 

Aktiviteter som innebär att nyttjarna "kommer och går" utan tidigare bokning eller planering 

får ej upptas som sammankomst även om antalet personer i lokalen samtidigt uppgår till 5 

personer 

 

 
Grundbidrag Norsjö medborgarhus, Bastuträsk fh (drift) 
 
Utbetalas årligen varje kvartal efter fastlagd summa enligt fullmäktiges beslut.   
 

 
Verksamhetsbidrag Norsjö medborgarhus, Bastuträsk fh 

 
Ansökan om verksamhetsbidrag sker på särskild blankett.   

Ansökan ska inlämnas halvårsvis senast 15 juni och 15 dec. 

 

 

Bidragsnivåer   6 – 15 sammankomster   

                                                                16 >      sammankomster 
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4:12  Evenemangsbidrag- kulturförening 
 

Kulturföreningar har möjlighet att ansöka om driftsbidrag Evenemangsbidrag. Följande 

förening är berättigade att ansöka om evenemangsbidrag. Ansökningar måste ske årligen. 

 

- Norsjö musik och teaterförening 

 
4.13 Evenemangsbidrag - Kultur 
 

Vem kan söka 
Evenemangsbidrag är till för föreningar och organisationer som uppfyller grundnormerna för 

bidrag.  

 

Kriterier för bidrag 

• Arrangemanget ska genomföras i Norsjö kommun 

• Rikta sig till allmänhet  

• Alla aktiviteter/arrangemang ska vara drogfria i drogfria miljöer 

• Aktiviteten/arrangemanget får inte planeras att gå med vinst (kommersiellt syfte)  

• Följa svensk lag och grundläggande värderingar 

 

 

Exempel på aktiviteter/arrangemang som du kan söka 

• Teater- och musikföreställningar, dansföreställningar, konstutställningar, föreläsningar 

samt aktiviteter som verkar för lokalhistorisk forskning eller hembygdsvård 

 

Ansökan om pengar sker genom: 

• Ansökan görs via E-tjänst. Tjänster - Norsjö kommun (norsjo.se)  

• Beskrivning av arrangemang eller annat för vilket bidrag söks. 

• Dokumentation och aktiviteten/arrangemanget samt redovisning av ekonomi ska 

lämnas in direkt efter genomförandet till Kulturavdelningen 

 

 

Snabb hantering – från ansökan till beslut. Eftersom bidraget beviljas löpande, kan pengarna 

ta slut under året. En ansökan kan avslås om inte kriterierna är uppfyllda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minasidor.norsjo.se/


 

12 

 

 

4:14 Pensionärsföreningar 
Bidraget avser att vara ett ekonomiskt stöd med syfte att öka gemenskap och trivsel för 

pensionärsföreningar i Norsjö kommun. Bidraget är uppdelat i två delar. 

 

• Grundbidrag betalas ut årligen till bidragsberättigade och sökande förening. 
 

• Övriga medel, sammankomstbidrag fördelas efter antalet sammankomster. 
 

• Utbetalningen sker 1 gång/ år i efterskott efter sammanräknade och redovisade 

sammankomster. Minst 5 deltagare från 65 år och uppåt, aktiviteten ska vara ledarledd och 

pågå minst 60 min. 

 

Redovisas i samband med årsredovisning 

 

4:15 Sponsorbidrag 
Norsjö kommun och dess bolag kan sponsra ideella föreningar och arrangemang utöver de 

sedvanliga kommunala föreningsbidragen. Kommunen kan besluta om sponsring av idrott 

som bedrivs på elitnivå samt publikdragande arrangemang inom idrotts- och kulturlivet.  

Syftet med kommunens sponsring är att exponera och sprida kunskap om Norsjö kommun. 

Kommunens engagemang ska ske i sammanhang där varumärket Norsjö kommun stärks.  

Sponsringen ska ske på affärsmässiga och objektiva grunder till ömsesidig nytta för sponsorn 

och den sponsrade föreningen/ organisationen. 

 

Kriterier  
Aktiviteter/ evenemang ska vara publika och vända sig till allmänheten.  

Sponsorinsatsen bestäms utifrån:  

• Hur stor målgrupp som nås med marknadsföringen  

• Förväntad eller faktisk publiktillströmning till evenemanget  

• Uppmärksamhetsvärde  

• Förväntat massmedialt intresse  

• Massmedial bevakning  
 

Kommunens sponsring ska ta hänsyn till objektivitetsprincipen och likabehandlingsprincipen. 

Vid sponsring ska alltid avtal upprättas. Ansvarig tjänsteperson inom Kultur- eller 

Fritidsområdet samt överordnad chef fattar tillsammans fattar beslut och upprättar avtal om 

sponsring. 
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1 Viktiga datum för ansökan och utbetalningar 
 

 

 

Tidpunkt för ansökan   Bidragsform 

 

Hela året    Startbidrag 

 

Hela året    Fiskevård 

 

Hela året Evenemangsbidrag för kultur 

 

Hela året Sponsorbidrag 

 

31 mars Bidrag till studieförbund 

 

31 mars/31 augusti                                                      Årliga föreningsuppgifter 

 

31 mars                                                                         Drift byastugor 

 

31 mars Sammankomstbidrag till föreningar i 

allmänna samlingslokaler/byastugor 

eller i liknande lokaler 

  

31 mars                                                                         Anläggning och skötselbidrag. 

 

25 feb    Lokalt aktivitetsstöd 

 

15 juni    Verksamhetsbidrag 

                         FH-föreningar 

       

25 augusti     Lokalt aktivitetsstöd 

 

15 december    Verksamhetsbidrag  

FH-föreningar 

 

 

 

 

Ansökan av bidrag kan skickas in tillsammans med årliga föreningsuppgifter. Ansökan görs 

via E-tjänst. Tjänster - Norsjö kommun (norsjo.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minasidor.norsjo.se/
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2 Bilaga 2 - fördelning av bidrag   

Beviljande av bidrag sker alltid inom ramen för tillgängliga budgetmedel. Detta innebär att 

ansökningar kan avslås om budgetmedel saknas eller tagit slut. Inför budget 2023 kommer 

denna bilaga att revideras. 

  

 

4.1 Startbidrag                bidrag per förening 

Startbidrag ny förening 1 000 kr 
 

4.2 och 4.14 Sammankomstbidrag     bidrag per sammankomst 

Lokalt aktivitetsstöd      50 kr  
Aktiviteter i pensionärsföreningar      50 kr  

 

4.4 Driftbidrag samlingslokal             bidrag per förening 

Byastugor  3000 kr  
 

4.5 Sammankomstbidrag                    bidrag per förening 

Byaföreningar   
12-39 sammankomster  3 000 kr 
40 > sammankomster  4 000 kr  
Folketshusföreningar  
6-15 sammankomster    9 000 kr 
16 > sammankomster 12 000 kr 

 

4.7 Skötselbidrag fritid                        bidrag per anläggning/förening    

Norsjö Ridhusanläggning 93 000 kr 
Solia skidanläggning 50 000 kr 
Golfanläggning 10 000 kr 
Rännaren 30 000 kr 
Norsjö brukshundsklubb   3 750 kr 
Norsjö motorsällskap - Miniracing   1 500 kr 
Norsjö motorsällskap - Motorstadion   3 750 kr 
Modellflygklubben Bunten    1 500 kr 
Bastuträsk skytteklubb   2 250 kr 
Fotboll, gräs 11-manna    7 000 kr  
Fotboll, gräs   7-manna    3 000 kr  
Ishockeybana med sarg    3 000 kr  
Elljusspår     5 250 kr  
Underhåll av övriga fotbollsplaner 
Ej seriespel 

  1 500 kr  

Vandringsleder   5 000 kr 
Skoterleder Norsjö   8 000 kr 
Skoterleder Bastuträsk    5 000 kr  
Badplatser      500 kr  
Rastplatser      500 kr  
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4.8 Skötselbidrag kultur                        bidrag per anläggning  

Dalbergsgården 30 000 kr 
Bastuträsk kulturbyggnader 30 000 kr 
Hembygdsområdet totalt  
elkostnadsbidrag  
(delas av flera föreningar)  
Skidlöparmuseet övrig drift 

57 000 kr 
   
 
10 000 kr 

  

4.9 Fiskevårdande åtgärder                   bidrag per åtgärd 

Fiskevårdsföreningar 5 000 kr max/förening 
 

4.10 Bidrag till studieförbund  

Studieförbunden Fördelas utifrån ett genom- 
snitt av antal genomförda  
studietimmar de senaste två  
åren. 

 

4.11 Lokalbidrag folketshus                  bidrag per förening  

Folketshus Norsjö driftsbidrag 891 000 kr 
Folketshus Bastuträsk driftsbidrag 313 000 kr 
Folketshus verksamhetsbidrag   18 000 kr 

 

                  

 4.12 och 4.13 Evenemangsbidrag kultur 

Norsjö Musik och teaterförening 45 000kr – maxbelopp per förening 
Evenemangsbidrag övriga 3 000 kr – maxbelopp per evenemang 

 

 4.15 Sponsring   

        Sponsorbidrag Utifrån ansökan dock max 10 000kr/år  
       
 

 


