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INLEDNING 
Här är en samling av saker som är bra att få gjort under året. Detta dokument är tänkt att vara 

en form av vägledning för dig/er som klubbledare. Om ni har några funderingar, tankar eller 

frågor får ni gärna kontakta oss på Hallands 4H, kontaktinfon finns i sidofoten. 

ÅRSMÖTE 

I 4H-klubbar ska årsmötet vara gjort senaste 10 mars, enligt 4Hs stadgar (föreningsregler). Se 

årsmötesmappen, på detta USB för att hitta alla viktiga årsmötes-papper.  På årsmötet går man 

igenom klubbens ekonomi och bestämmer vem som ska ha vilken roll i klubben. Glöm inte att 

fylla i papperna och skriva på dem. Många av dem ska skickas vidare – men behåll originalen. 

TILL HALLANDS 4H  
Om man skickar in nedanstående dokument till Hallands 4H senast 31 mars får klubben ett 

bidrag på 500kr och är dessutom med i tävlingen Årets Halländska 4H-klubb. Man kan mejla 

dokumenten till halland@4h.se, eller posta dem till adressen som står i sidfoten. Dokumenten 

finns att ladda ner från http://www.4h.se/halland/dokument/. Det går bra att fylla i 

dokumenten digitalt. 

o Årsmötesprotokollet (Flik 17) 

o Funktionärslistan för år 2019 (Flik 18)  
o Årsrapporten (Flik 19) 
o Revisionsberättelse (Flik 20) 
o Resultaträkning (Flik 21) 
o Balansräkning (Flik 22) 
o Verksamhetsberättelsen (Flik 23) 

 

Detta är viktiga dokument för Hallands 4H och det är därför får klubben bidrag ifall de kommer 

in i tid.  

TILL KUNGSBACKA KOMMUN: 

För att få bidrag från Kungsbacka Kommun måste föreningen (klubben) vara godkänd av 

nämnden för Kultur & Fritid. 

Skicka in dokument till Kungsbacka kommun senast en månad efter årsmötet 

Verksamhetsberättelse, Ekonomisk redovisning, revisionsberättelse, uppgifter till 

föreningsregistret, protokoll från årsmötet, protokoll på vem som är firmatecknare, och om ni 

har handlingsprogram för drogpolitiskt program/policy.  

Lokal- och driftsbidrag 

Man kan få bidrag för klubbens hyror, eller andra kostnader för lokaler. Bidraget ska godkännas 

av nämnden Fritid & Folkhälsa. Bidraget godkänns inte om det finns kommunala lokaler som 

kan användas istället. 
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Lokalt aktivitetsstöd ansök senast 25/2 och 25/8 

Söks via Aktivitetskort på Nätet. Kungsbacka kommun ger bidrag till föreningar med aktiviteter. 

Hur mycket klubben får beror på antalet aktiviteter och antalet deltagare på aktiviteterna. 

 

Medlemsbidrag 

Söks automatiskt. Klubben får 100kr per aktiv medlem och år. En medlem räknas som aktiv om 

den har varit åtminstone 10 gånger under året. Detta ser Kungsbacka kommun genom 

Aktivitetskort på Nätet.  

 

Utbildningsbidrag senaste 25/2 

Söks via Aktivitetskort på Nätet.  

 

Alla bidrag kan ni söka digitalt på http://www.kungsbacka.se/Kommun-och-politik/Bidrag-stipendier-

och-utmarkelser/Bidrag/Barn-och-ungdomsforening/ 

 

TILL KLUBBENS BANK 

Årsmötesprotokoll och protokollet för konstitueringsmötet lämnas till klubbens bank. 

Detta behövs bara om ni har ändrat firmatecknare. Banken behöver dessa för att veta vem 

eller vilka som får komma åt klubbens bankkonton.  

För klubbar som har konstituerande årsmöte skickas årsmötesprotokollet in. 

 

För klubbar som har delat upp konstituerande årsmöte i årsmöte och konstitueringsmöte, 

skicka in årsmötesprotokollet och protokollet för konstitueringsmötet.  

 

FRÅGOR OCH FUNDERINGAR 
Föreningsservice, tel. 0300-83 48 00, E-post: marie.persson@kungsbacka.se 

www.kungsbacka.se 

 

http://www.kungsbacka.se/

