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Läns-FUB Östergötland 2020-01-22 
 
Riktlinjer för Läns-FUBs medfinansiering av Natur & Kulturaktiviteter och 
Läsombudsverksamhet i samverkan med lokala FUB föreningar i Östergötland 
 
Länsförbundet söker och erhåller för varje verksamhetsår Föreningsbidrag från Region 
Östergötland. Eftersom Länsförbundets möjligheter att anordna aktiviteter för hela länet 
är begränsade har vi valt att avsätta medel för respektive lokalförening. Länsförbundet 
får dock inte betala ut bidrag till lokalföreningarna så tillvägagångssättet måste vara att 
aktiviteterna utförs i samverkan med länsförbundet och som länsförbundet är med och 
medfinansierar.  
Med den bakgrunden finns det vissa formkrav som måste uppfyllas. 
Gällande beslut om utrymme för medel att ansöka om är 10 000 kr för Natur & Kultur 
aktiviteter och 3 000 kr för läsombudsverksamhet per lokalförening och år. 
Lokalföreningarna kan själva välja att ansöka om hela summan för ett större 
arrangemang eller välja att arrangera flera mindre. Varje arrangemang måste föregås av 
en enskild inbjudan. Eftersom länsförbundets räkenskapsår är 1 januari till 31 december 
måste faktura och underlag vara kassören tillhanda med marginal så att utbetalning kan 
ske senast sista vardagen i december. 
 
För Natur & Kultur aktiviteter gäller följande: 

Syftet med pengarna är att vi ska ordna med aktiviteter inom temat natur och kultur 
som t.ex. teater, musikunderhållning, läger, konstutställningar eller skapa något själva. 
Självklart ska vi tillsammans försöka få med flera nya medlemmar när vi ordnar 
aktiviteter, det gör ni genom att tydligt visa på att det ”lönar sig ” att vara medlem i er 
förening. Ta gärna ut en avgift för medlemmar som är betydligt lägre än den ni har för 
icke medlemmar.  

En aktivitet som en lokalförening planerar och avser söka medfinansiering för ska 
föranmälas till länsförbundets ordförande eller kassör och godkännas av 
länsförbundets styrelse innan den äger rum. Respektive lokalförening kan rikta sin 
inbjudan till föreningens medlemmar men i mån av plats ska FUB medlemmar i andra 
lokalföreningar inom länet tillåtas att delta till samma kostnad som de egna 
medlemmarna. 

Lokalförening ska ställa ut faktura till länet med samtliga kostnader för aktiviteten, d.v.s. 
inga utbetalningar ska gå direkt från länet till eventuell underleverantör. Använd gärna 
den mall som distribuerats och se till att bank-/plusgiro är specificerat. I största möjliga 
utsträckning ska även kopior på fakturor och kvitton bifogas som verifikationer 
tillsammans med kopia på inbjudan där det tydligt ska framgå att aktiviteten sker i 
samarbete med länsförbundet. På fakturan ska även antal deltagare specificeras.  
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För läsombudsverksamheten gäller följande: 

En läsombudsaktivitet behöver inte föranmälas till länsförbundet och kan anordnas av 
lokalföreningen utan hänsyn till övriga lokalföreningars medlemmar. 

Lokalförening ska ställa ut faktura till länet med samtliga kostnader för aktiviteten, d.v.s. 
inga utbetalningar ska gå direkt från länet till eventuell underleverantör. Använd gärna 
den mall som distribuerats och se till att bank-/plusgiro är specificerat. I största möjliga 
utsträckning ska även kopior på fakturor och kvitton bifogas som verifikationer 
tillsammans med kopia på inbjudan där det tydligt ska framgå att aktiviteten sker i 
samarbete med länsförbundet. På fakturan ska även antal deltagare specificeras.  

 

Faktura och tillhörande underlag kan mailas enligt nedan eller skickas till Läns-FUB 
Östergötland, Uvebergsvägen 60B, 589 31 Linköping. 
 

 
 
För frågor hör av dig till: 
 
FUB länsförbundets kassör  
Gunnar Besson 
Email gunnar.besson@linkoping.fub.se 
 
eller till  
FUB länsförbundets ordförande 
Elisabeth Ingvarsson 
Email elisabeth.ingvarsson@fub.se 
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