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Bidragssystem för Förbundet Vi Unga 

Det finns bidrag inom Förbundet Vi Unga som kan sökas av förbundets föreningar. Sum-

man för bidragen avgörs årligen på förbundsstämman. Dessa interna bidrag är uppde-

lade i två olika kategorier, föreningsbidrag och nybildningsbidrag. 

Föreningsbidrag 

Föreningsbidrag kan sökas av föreningar som har funnits i minst ett kalenderår, det vill 

säga att de ska ha funnits från åtminstone 1 januari året innan. Det föregående året är 

det år som ansökan baseras på och det året kallas för underlagsår. 

Föreningsbidraget finns i två olika varianter

● Grundbidrag

Den första varianten på föreningsbidrag kallas för grundbidrag. Detta bidrag delas 

ut till till alla föreningar som uppfyller kraven nedan. Bidraget är på 1500 kr/fören-

ing.

● Rörligt bidrag

Den andra varianten på föreningsbidrag kallas för rörligt bidrag. Detta bidraget 

delas ut till alla de föreningar som beviljats grundbidraget. Det rörliga bidraget 

ger 10 kr extra för varje föreningsmedlem, observera dock att detta inte gäller 

medle-mmar som är under 6 eller över 25 år.

Krav för att ansöka om föreningsbidrag

För att en förening ska kunna ansöka om föreningsbidraget ska föreningen:

- Ha funnits sedan 1 januari föregående år eller längre.

- Styrelsen i föreningen får inte bestå av exakt samma personer som i en annan Vi 

Unga-förening.

- Ha minst 5 medlemmar.

- 60 % av föreningens medlemmar ska vara mellan 6-25 år.

- Ha genomfört minst ett årsmöte (nybildningsmöte räknas ej).

- Ha genomfört en årsrapportering i medlemsregistret eBas.



Nybildningsbidrag

Nybildningsbidrag är till för nystartade föreningar inom förbundet. 

Observera att om en förening är ansluten till en annan ungdomsorganisation som får 

bidrag från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF), måste 

förenin-gen välja vilken organisation de vill ha föreningsstöd från. Är föreningen 

ansluten till riksidrottsförbundet och söker deras ”LOK-stöd” kan föreningen inte söka 

nybildnings-bidrag från Förbundet Vi Unga.

Krav för att ansöka om nybildningsbidrag 

För att en förening ska kunna ansöka om nybildningssbiraget ska föreningen:

- Ha minst fem medlemmar.

- 60 % av föreningens medlemmar ska vara 6-25 år.

- Ha genomfört ett nybildningsmöte.

- Ha skickat in ett nybildningsmötesprotokoll.


