
 
 
REGLER VID FÖRDELNINGEN AV KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ENS 
VERKSAMHETSBIDRAG FÖR IDROTTSFÖRENINGAR 
 
KFN 5.3.2013 § 16 BESLUT  
 
§ 1 Verksamhetsbidrag kan endast beviljas åt registrerad idrottsförening med Kimitoöns 

kommun som hemort.  
Publik, ledare och funktionärer räknas inte med i poängräkningen.  

 För verksamhet som arrangeras gemensamt med en eller flera föreningar fördelas 
poängen enligt procentuell beräkning, om inte annat överenskommits.  
Vid gemensam verksamhet med företag eller den offentliga sektorn fördelas poängen 
genom procentuell beräkning enligt följande: en samarbetspart=50%, två 
samarbetspartner=33,3% osv om det inte finns skäl för annan fördelning. 

 
§ 2 VERKSAMHETSPOÄNG : 
 
§ 2.1 ARRANGÖR AV OFFICIELLA TÄVLINGAR OCH MATCHER 
 - Internationella, nationella, förbund, region, distrikt eller kommunmästerskap. 

1 poäng för 5-9 deltagare samt för varje nytt påbör jat 10-tal 1 poäng till. (poäng 
beviljas för tävlingens eller matchens sammanlagda deltagarantal) 

 
§ 2.2 ARRANGÖR AV INOFFICIELLA IDROTTSEVENEMANG 

- Ledda träningar, motionsevenemang, bolagsseriematcher samt träningstävlingar och 
matcher.  
1 poäng för 2-9 deltagare och för varje nytt påbörj at 10-tal 1 poäng till. (poäng 
beviljas för evenemangets sammanlagda deltagarantal) 
 

§ 2.3 DELTAGANDE I TÄVLING ELLER MATCH ARRANGERAD AV ANNAN 
 FÖRENING I KIMITOÖNS KOMMUN 
 0.5 poäng för 1-4 deltagare och för varje nytt påbö rjat 5-tal 0.5 poäng till. 
 (poäng beviljas endast för föreningens egna deltagare) 
 
§ 2.4 DELTAGANDE I OFFICIELLA TÄVLINGAR OCH MATCHER UTANFÖR KIMITOÖN 

- Internationella, nationella, förbund, region, distrikt eller kommunmästerskap.    
 2 poäng för 1-4 deltagare/dag, 2 poäng till för 5-9  deltagare/dag och för varje nytt 

påbörjat 10-tal 3 poäng till/dag. (poäng beviljat endast för föreningens egna 
deltagare) 

 
§ 2.5 DELTAGANDE I INOFFICIELLA IDROTTSEVENEMANG UTANFÖR KIMITOÖN 
 - Ledda träningar, motionsevenemang, bolagsseriematcher, träningsläger samt 

träningstävlingar och matcher. 
1 poäng för 1-4 deltagare/dag, 1 poäng till för 5-9  deltagare/dag och för varje nytt 
påbörjat 10-tal 1 poäng till/dag. (poäng beviljas endast för föreningens egna 
deltagare) 
 

§ 3 IDROTTSPLACERINGAR 
 

Förening kan få idrottsplaceringspoäng endast för deltagare som officiellt representerar 
föreningen. Idrottsplaceringar i värdetävlingar ger poäng enligt följande.  

 
 Placeringar  I II III IV-VIII  
 Officiellt FM samt   

Värdefullare tävlingar 50 35 25 10 
 Regionmästerskap 15 10 5 
 Distriktsmästerskap 10 5 3 
 Kommunmästerskap 3 
 



 
 
  
REGLER VID FÖRDELNINGEN AV KULTUR- OCH FRITIDSNÄMND ENS 
VERKSAMHETSBIDRAG FÖR UNGDOMSFÖRENINGAR 

 
 

KFN 5.3.2013 § 16 BESLUT  
 
  
§ 1 Verksamhetsbidrag beviljas åt förening som har Kimitoöns kommun till hemort 

och som arrangerar ungdomsverksamhet. 
Ledare samt funktionärer räknas inte med i poängräkningen.  

 För verksamhet som arrangeras gemensamt med en eller flera föreningar 
fördelas poängen enligt procentuell beräkning, om inte annat överenskommits. 
Vid gemensam verksamhet med företag eller den offentliga sektorn fördelas 
poängen genom procentuell beräkning enligt följande: en samarbetspart=50%, 
två samarbetspartner=33,3% osv om det inte finns skäl för annan fördelning. 

 
 

VERKSAMHETSPOÄNG: 
 
§ 2 Publiktillställningar med inträde eller evenemang s om inbringar inkomst  

typ dans, disco, maskerad, basar, teaterföreställningar ger 3p/evenemang. 
 
§ 3 Icke inkomstbringande evenemang  typ barnfest, medlemstillställningar, 

tävlingsarrangemang utan deltagaravgift ger 5p/evenemang. Motsvarande 
tillställningar som riktar sig till 0-29 åringar ger 8p/evenemang. 

 
§ 4 Samhällelig verksamhet  typ kampanjer, insamlingar, initiativ, talko med minst 

5-9 medlemmar ger 3p/grupp och för varje nytt påbörjat 10-tal 3 poäng till. 
 
§ 5 För regelbunden ungdomsverksamhet  (patruller, tonårsträffar, 

teaterövningar och liknande) 2 poäng/gång för 3-9 deltagare och för varje nytt 
påbörjat 10-tal 2 poäng till  

 
§ 6 För läger-, vandrings- och utfärdsverksamhet samt s eglatser ges poäng 

enligt följande: 
 
 Arrangör med 3-9 deltagare ges 3 poäng/dag och för varje nytt påbörjat 10-tal 2 

poäng/dag till. 
 
 Icke-arrangör med 3-9 deltagare 0.5 poäng/dag och för varje nytt påbörjat 10-

tal 0.5 poäng/dag till. 
 
   
 

 


