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Vad är föreningsbidraget? 

Föreningsbidraget är ett bidrag som SRS delar ut till sina medlemsstationer. Bidraget får 
ni för att kunna driva er verksamhet. Föreningsbidraget som delades ut år 2015 var mellan 
41 500–345 000 kr per station. Hur stort bidrag en station får beror bland annat på hur 
många medlemmar den har. 

 

Var får SRS pengar från för att dela ut föreningsbidraget? 

SRS ansöker varje år om statsbidrag för ungdomsorganisationer. Ansökan görs hos 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor, MUCF (tidigare Ungdomsstyrelsen). 
Statsbidraget som SRS fick år 2015 var ca 2 699 000 kr. Bidraget går bland annat till att 
arrangera nätverksträffar, års- och stormöten och till SRS anställda administratör. En stor 
del av statsbidraget delas ut till medlemsstationerna i form av föreningsbidraget.  

När SRS ansöker till MUCF redovisar vi bland annat hur många medlemsstationer och 
medlemmar vi har. De uppgifter ni lämnar till SRS i och med att ni ansöker om 
föreningsbidrag använder SRS i sin tur för att ansöka om statsbidrag från MUCF. 

 

Hur ansöker vi om föreningsbidrag? 

För att ansöka om föreningsbidrag 2016 ska ni skicka in ett antal dokument till SRS. Det 
finns två deadlines för att skicka in de olika dokumenten.  

Skicka dokumenten via mejl till nadine.ghawi@studentradion.se. Lägg gärna upp 
dokumenten i Google Drive eller i Dropbox och skicka en länk till mappen.  

Skicka in er ansökan senast 31 januari respektive 29 februari 2016.  

Kom ihåg att SRS delar ut ”morötter” i form av ett extra bidrag till de stationer som 
lämnar in ansökan i tid! 

 

Senast den 31 januari 2016 ska ni lämna in: 

 Medlemsregister för 2015 
där medlemmarnas namn, kontaktuppgifter, ålder, kön, medlemstyp och datum för 
medlemskap framgår 

 

Senast den 29 februari 2016 ska ni dessutom lämna in: 

 Ansökningsblankett  
om föreningsbidrag 2016 
 

 Utvärderingsblankett  

av föreningsbidrag 2015 
 

http://www.mucf.se/bidrag-till-barn-och-ungdomsorganisationer
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 Aktuella stadgar  
med datum på när de senast justerades 
 

 Verksamhetsberättelse för 2015  

som är behandlad på ett årsmöte 

 

 Ekonomisk redovisning  
där användningen av föreningsbidraget 2015 redovisas 

 

 Revisionsberättelse 
som avser föreningens verksamhet och ekonomi 2015. Revisionsberättelsen ska 
vara undertecknad av revisorn och vara behandlad på ett årsmöte. 

 

 Årsmötesprotokoll 

där verksamheten 2015 behandlas. Protokollet ska vara justerat och underskrivet. 
Alla dokument som behandlas på årsmötet, t.ex. motioner och revisionsberättelse, 
ska läggas till som bilagor till protokollet. 

 

Vad ska vi göra fram till 31 januari? 

Det finns en del saker ni kan göra redan nu: 

 

 Samla på er frågor och funderingar 
Läs igenom detta dokument, ansökning- och utvärderingsblanketterna och 
informationen om medlemsregistret noggrant. Samla på er frågor och funderingar. 
Ställ dem redan nu eller under årsmötet i Falun då vi kommer gå igenom 
ansökningsprocessen.  

 

 Samla in dokument 
Det kan ta tid att samla in alla dokument. Se till att ni har allt på plats och att alla 
protokoll är justerade och undertecknade. 

 

 Börja fyll i medlemsregistret 
Fyll i medlemsregistret med de personer som hittills blivit medlemmar under 2015. 

 

 Rekrytera nya medlemmar! 

Rekrytera nya medlemmar fram till och med 31 december 2015, eftersom det är 
sista dag att samla in nya medlemmar för 2016 års ansökan.  
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Vad händer efter att vi har ansökt? 

Efter att ni har skickat in er ansökan kommer vi att gå igenom era dokument. Om något 
saknas så kommer vi att be er att komplettera. 

 

SRS genomför stickprov på alla stationers medlemsregister. Då väljer vi slumpvis ut ett 
antal medlemmar. Vi väljer ut mellan 5 till 20 medlemmar per station, beroende på hur 
många medlemmar stationen har. Vi gör stickprov för att kontrollera att personerna har 
varit medlemmar på stationen under år 2015. Stickproven krävs för att SRS ska få 
statsbidraget från MUCF. 

 

När vi slumpvist har valt ut medlemmar från varje station kommer vi att kontakta er för 
att be er att skicka in något dokument eller liknande som intygar att just de personerna var 
medlemmar under år 2015. Det kan vara ett medlems-kontrakt eller liknande som 
personen har fyllt i då denne blev medlem. Vi vet att det här hanteras olika på stationerna, 
och vi ber er därför att skicka in vad ni har. Vi tror också att alla stationer kanske inte har 
medlems-kontrakt. Om ni inte har något dokument som intygar att personen var medlem 
kommer vi att kontakta personen per telefon istället för att be den bekräfta att den var 
medlem under år 2015.  

 

Om allting stämmer i er ansökan kommer ni att få föreningsbidrag från SRS. SRS betalar 
ut bidraget under våren 2016. 

 

Vad är nytt för ansökan år 2016? 

Nytt för 2016 är: 

 

 Att ni inte ansöker via SRS hemsida 
Vi vill istället att ni mejlar in dokumenten till oss 2016. Det beror på att SRS 
hemsida inte riktigt fungerar som den ska och därför vill vi inte riskera att era 
dokument försvinner.   

 

 Att ni ska lämna in ekonomisk redovisning för 2015 och en 
revisionsberättelse för 2015 

År 2016 vill vi att ni lämnar in en ekonomisk redovisning för 2015 och en 
revisionsberättelse för 2015. Det beror på att SRS i sin tur måste redovisa till 
MUCF hur statsbidraget har använts, och eftersom statsbidraget till stor del delas 
ut som föreningsbidrag till er behöver vi få bättre koll på hur ni använder det. 

 

En ekonomisk redovisning kan vara ett förenklat årsbokslut, årsbokslut eller annat 
en annan ekonomisk redovisning. Det, och revisionsberättelsen, är något som alla 
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föreningar ska sammanställa till årsmöten och därför tror vi inte att det blir större 
arbete för er att skicka in detta till SRS. 
 

 Att vi kontrollerar stickprov av medlemmar med hjälp av medlems-kontrakt 
Tidigare år har SRS ringt runt till medlemmarna för att kontrollera att de varit 
medlemmar. År 2016 kommer vi istället att be er att skicka in något som intygar att 
medlemmarna faktiskt var medlemmar. Det gör vi för att det är mer säkert än att 
fråga personen om den var medlem. Ofta vet personer inte om de var medlemmar 
föregående år.  
 
Vi vet att medlems-kontrakt och liknande hanteras olika hos stationerna och vi ber 
er därför skicka in vad ni har. Vi tror också att alla stationer kanske inte har 
medlems-kontrakt. Om ni inte har det så löser vi det genom att ringa till 
medlemmarna istället.  

 

Frågor? 

Hör av er med alla frågor, stora som små, till Nadine Ghawi, föreningsadministratör på 
SRS. Telefon 073-577 02 50 eller mejl nadine.ghawi@studentradion.se. 
 
 

Väl mött! 

SRS styrelse och kansli  
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