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Handläggare Datum Diarienummer 
Widerholm Wilhelm 2018-07-30 TIN-2018-0142 

Idrott- och fritidsnämnden 

Dispensansökningar avseende föreningsstöd till föreningar 2018 

Förslag till beslut 
Idrotts-  och fritidsnämnden föreslås besluta 

att bevilja Sudanesiska Föreningen i Uppsala dispens från kravet för 
medlemskap i godkänd riksorganisation till och med 31 december 2020. 

Sammanfattning 
Enligt reglerna för föreningsbidrag kan idrotts- och fritidsnämnden ge dispens från kravet 
att tillhöra en godkänd riksorganisation för att kunna söka föreningsbidrag. Sudanesiska 
föreningen i Uppsala, med organisationsnummer 817607-0434, tillhör ingen 
riksorganisation och ansöker om sådan dispens (bilaga). I övrigt uppfyller föreningen 
nämndens regler för bidragsberättigade föreningar. 

Ärendet 
Enligt nämndens regler för föreningsbidrag ska förening vara ansluten till en riksorganisation 
som får stöd från Ungdomsstyrelsen eller Riksidrottsförbundet för att söka föreningsbidrag i 
Uppsala. Vidare framgår att förening som till huvuddelen bedriver barn- och 
ungdomsverksamhet, men inte tillhör godkänd riksorganisation, efter särskild prövning och 
beslut av idrotts- och fritidsnämnden kan godkännas som stödberättigad förening. 

Sudanesiska Föreningen i Uppsala med organisationsnummer 817607-0434, tillhör ingen 
riksorganisation och har inkommit med en ansökan (bilaga) om dispens från det kravet. I 
övrigt uppfyller föreningen nämndens regler för bidragsberättigade föreningar. 

Förvaltningen föreslår att nämnden ger Sudanesiska Föreningen i Uppsala dispens från 
kravet på att tillhöra godkänd riksorganisation så att föreningen kan ansöka om 
föreningsbidrag för ungdomsverksamhet med stödberättigade medlemmar i åldern 5 —25 
år. 

Stadsbyggnadsförvaltningen 

Mats Norrbom 
Förvaltningsdirektör 

Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala 
Telefon: 018-727 00 00 (växel) 

E-post: stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se  
www.uppsala.se  





Dispensansökan (2018) - Skickad 
ansökan ej hanterad - 2018-06-21 

Sudanesiska Föreningen i Uppsala 
Box 1956 
75149 UPPSALA 

Skapad av 
Sudanesiska Föreningen i Uppsala (Ansvarig förening) 

Ändrad av 
Wilhelm Widerholm (Systemadmin) 

Information uppdaterad 

Årshandling 
Nej 

Beskrivning 

Dispensansökan är en ansökan som de ideella föreningar som inte anser sig passa in i 
någon riksorganisation kan söka för att bli en bidragsberättigad förening. För att ärendet 
ska kunna handläggas måste ni bifoga: 

- Stadgar 
- Årsmöteshandlingar från senaste årsmötet 
- Medlemsmatrikel (namn, postadress, födelseår, kön) 
- Motivering för varför inte föreningen vill/kan tillhöra en godkänd riksorganisation 

Medlemmar 

Totalt antal medlemmar i föreningen enligt senast verksamhetsberättelsen ' 
86 
Andel bidragsberättigade flickor i åldern 5-25 år enligt senaste verksamhetsberättelse " 
26 
Andel bidragsberättigade pojkar i åldern 5-25 år enligt senaste verksamhetsberättelse 
39 

Sammankomster 
Antal sammankomster senaste verksamhetsåret för barn- och ungdomsgrupper (5 - 25 
år) 
65 

Matrikel 

Finns en medlemsmatrikel i föreningen? (Namn, adress, födelseår, kön) 
Fo7  

Medlemsavgift 

Hur betalas medlemsavgiften till föreningen? - För enskild medlem - Familje-/gruppvis - 
inte alls - på annat sätt 



Per medlem 

Stadgar 

Har er förening antagna stadgar? 
1,7 

Styrelse 

Har er förening en egen styrelse? 

Egen ekonomisk förvaltning 

Har er förening en egen ekonomisk förvaltning? (styrelsen är ansvarig för ekonomin) 

Säte i Uppsala kommun 

Har er förening sitt säte/huvudverksamhet i Uppsala kommun? 

Drogfri miljö 

Utförs er verksamhet i drogfri miljö? 

Barn- och ungdomsverksamhet 

Har er förening en regelbunden barn- och ungdomsverksamhet? 

Plus- eller bankgironummer 

Har er förening ett eget unikt plus- eller bankgironummer? 

Medlemsavgift 

Står det i era stadgar att alla medlemmar ska betala medlemsavgift? 

Föreningens huvudsyfte 

Vilket är er förenings huvudsyfte? 
Föreningen är ideell, icke religiös och icke partipolitiska 



Från: Sudanesiska Föreningen Uppsala [mailto:sudanfiuppsala@gmail.com]  

Skickat: den 10 december 2017 18:24 

Till: Föreningsstöd <bidrag@uppsala.se> 

Ämne: Re: SV: Bidragsberättigad förening - Sudanesiska föreningen i Uppsala 

Hej William 

Tack för er respons. Sedan vi startade våran verksamhet har vi valt att bedriva denna i Uppsala. I och 
med detta har vi haft givande utbyte av att vara med i Samarbetsföreningen för Invandrarföreningar i 
Uppsala (SIU). Vi har inte funnit någon riksorganisation som passar oss, vi tackar för erat förslag om 
att tillhöra Sudanesiska Riskorganisationen, men vi är osäkra på att de passar oss och väljer därför 
fortfarande att vara självständiga från dem. 

Med vänliga hälsningar 

Babiker El-Obeid 

Ordförande Sudanesiska föreningen i Uppsala 
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