Hur finansierar vi våra
lokaler?

Ett arbetsmaterial från Våra Gårdar för att stimulera er i föreningarna
att aktivt arbeta med utvecklingen av ekonomin för våra fastigheter.

HUR FINANSIERAR VI VÅRA LOKALER?
En fråga som ställs allt oftare är, hur finansierar vi våra lokaler? Kostnaderna ökar,
bidragen och andra intäkter minskar.
Detta är en omöjlig ekvation. Räkningar måste betalas med pengar, det fungerar inte
med glada tillrop och visioner.
I detta arbetsmaterial vill vi från Våra Gårdar stimulera er i föreningarna, att aktivt
arbeta med att utveckla ekonomin för våra fastigheter.

Varför har vår förening en egen fastighet?
Förmodligen är det länge sedan vi ställde denna fråga. Fastigheten är ett redskap i
nykterhetsrörelsens totala arbete. När vi nu ska satsa ytterligare tid och kraft för att
finansiera vår lokal, är det viktigt att ekonomi-, fastighets- och
verksamhetsutvecklingen går hand i hand.
Nykterhetsrörelsens allmänna samlingslokaler är till både för oss inom
nykterhetsrörelsen som för externa hyresgäster. När vi skaffar speciella ekonomiska
resurser är det främst för att utveckla vår verksamhet, det finns ingen anledning till att
vi ska subventionera en lokal för andra hyresgäster.
Den allra viktigaste resursen för en samlingslokal är att vi har eldsjälar.
Förhoppningsvis är dessa eldsjälar olika och kompletterar varandra. Var rädda om
era eldsjälar och arbeta för att utveckla nya eldsjälar.
På många platser är våra lokaler samtidigt bygdens lokal, då är det mycket viktigt att
vi arbetar med dessa två nyckelord: öppenhet och tydlighet.
Vi ska ha en öppenhet för samarbete med olika föreningar och bygga nätverk så att
bygdens lokal också finansieras av bygden. Tydlighet om att vår lokal är en
alkoholfri miljö, alla är välkomna, men vi förbehåller oss rätten att vår lokal alltid är en
alkoholfri miljö.

I detta arbetsmaterial arbetar vi med följande rubriker:







Kostnadsbegränsningar
Hyressättning/hyresavtal
Bidrag – anslag
Arrangemang, vinstgivande aktiviteter
Sponsring
Egen gåvofond eller liknande, testamenten
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sid 3
sid 5
sid 6
sid 12
sid 13
sid 14-15

KOSTNADSBEGRÄNSNINGAR
Det finns ett gammalt talesätt ”Man blir inte rik på stora inkomster, utan på små
utgifter”.
I stor utsträckning gäller detta våra fastigheter. Intäkter är bra och viktigt, men det
gäller att även begränsa kostnaderna.
Energikostnader
Fastighetens energikostnader är ofta en stor utgiftspost. Har vi den billigaste
uppvärmningen? Kan vi göra besparingar om vi satsar på pellets, jordvärme,
bergvärme eller fjärrvärme? Alla samlingslokaler är skyldiga att göra en
Energideklaration. Från Våra Gårdar rekommenderar vi ytterligare ett steg, att ni gör
en energikartläggning. Våra Gårdar har ett avtal med Energikompetens. Om ni inte
genomfört en energikartläggning kontakta Våra Gårdars bygghandläggare, så får ni
förslag på vilka åtgärder ni kan vidta för att minska energiförbrukningen. Det är viktigt
att vi skiljer mellan investeringskostnad och driftskostnad, även om investeringen gör
att vi förbrukar mer pengar på kort sikt, så har vi igen det på lång sikt. Många av
investeringskostnaderna kan ni söka bidrag till, vi återkommer till det längre fram i
häftet.
Kostnader för el
När det gäller kostnader för el är det ett flertal saker att tänka på.

Har ni rätt antal Ampere, eller har ni för högt säkrat i förhållande till er
förbrukning. T.ex. om ni gjort förändringar när det gäller uppvärmning
kan det vara möjligt att göra en sänkning och därigenom få billigare
fasta kostnader.

Har ni elavtal i dag? När det går ut, har ni möjlighet att få bättre avtal?
Är det bättre att inte ha något avtal? Detta förändras ju under tid,
varför det är viktigt att följa utvecklingen.

Vilken typ av lampor, armatur har ni? Det är viktigt att vi arbetar med
att installera lågenergiarmatur, både med tanke på miljön och
kostnaderna.
Reparationer – underhåll
Våra fastigheter ska ha en hög standard, då är det viktigt att vi kontinuerligt arbetar
med underhåll och mindre reparationer. Att arbeta på detta sätt är betydligt billigare
än att vara slarvig under lång tid och sedan göra stora reparationer.
Våra Gårdar har under 2012 producerat en bok ”Kolla Våra Gårdar”. En bok som
verkligen underlättar en grundlig genomgång av er fastighet, här finns även ett
underlag för en åtgärdsplan.
Att anlita hantverkare för reparationer av olika slag är kostsamt. Är det möjligt att
detta görs på ideell basis? Har vi kunskap om yrkeskompetens hos våra
medlemmar? Hos föräldrar till juniorer, ungdomar och scouter som deltar i
organisationens verksamhet?
Vår rekommendation är att ni varje år avsätter pengar till reparationer och underhåll.
De år ni har låga kostnader kan ni göra en avsättning till en reparationsfond. När
föreningen kan söka bidrag från exempelvis Boverket så gäller det standardhöjande
åtgärder. Underhållsreparationer som t.ex. ommålning är det näst intill omöjligt att få
bidrag till, därför bör föreningen göra avsättningar, så ni klarar att finansiera det när
det blir aktuellt.
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Försäkringar
Har vi den bästa och billigaste försäkringen? Avtalet mellan Våra Gårdar och
Länsförsäkringar Halland är mycket förmånligt. Har ni Våra Gårdar-försäkringen? Om
inte, kontakta Våra Gårdar eller Försäkringskansliet på telefon: 0200-22 99 99 för
offert.
Lokalvård
Kan vi göra besparingar på lokalvårdskostnaderna? Mer ideellt arbete och mindre
köp av tjänster?
Städdagar är ett effektivt sätt att få mycket uträttat och skapar också
sammanhållning. Bjud in medlemmar, föräldrar, bygdens befolkning och gör en hel
städdag, man får mycket uträttat på kort tid. Det är viktigt att dagen är väl förberedd,
så att arbetet kan ske effektivt. Föreningen bjuder på fika/mat, vilket gör att det blir
tillfälle till social samvaro, samt att en mätt arbetskraft uträttar mer.
Förbrukningsmaterial
När det gäller inköp av förbrukningsmaterial är det bra att köpa in större mängder,
vilket gör att priserna blir lägre. Undersök vilken firma som har de mest prisvärda
produkterna. Att köpa förbrukningsmaterial på närbutiken/bensinstationen blir i
längden oftast väldigt dyrt.
Skadeförebyggande åtgärder
Att förebygga skador är ett annat sätt att spara pengar långsiktigt. När ni får en skada
blir det alltid en självrisk och framför allt mycket arbete.
Exempel på skadeförebyggande arbete är:

Installation av larm.

Utrustning i form av brandvarnare och brandsläckare.

Åtgärder på skalskyddet i form av bra dörrar, säkrare fönster.
Till vissa delar kan ni söka pengar från skadeförebyggande fonden, om ni har Våra
Gårdar-försäkringen, eftersom detta är ett samarbete mellan Våra Gårdar och vårt
försäkringsbolag. Läs mer under ansökningar. Att dra gränsen mellan underhåll och
skadeförebyggande arbete är i vissa fall ”hårfint”.
Innemiljön
Våra Gårdar har producerat en bok som heter Innemiljö. Följer man råden i boken
kan man långsiktigt spara genom att t.ex. använda rätt material. Det finns tips och
råd inför renoveringar så att man väljer rätt utformning, får en tilltalande miljö och
som gör lokalen mer attraktiv för hyresgäster. När det gäller kök så är nya
branschregler på gång.
Utomhusmiljön
Våra Gårdar har också producerat en bok med namnet Utemiljöguide, som ger tips
om en bättre utemiljö.
Skogsstyrelsen kan medverka med GRÖNA JOBB, när det finns utomhusarbeten att
göra. De har personalresurser i samarbete med arbetsförmedlingarna och
kommunerna. Undersök villkoren i ert län. Skogsstyrelsen håller med arbetsledning
och genomför de åtgärder som man kommit överens om.
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Arbetsdagar
Arbetsdagar i lokalen stärker gemenskapen och kan föda idéer för finansieringen
samtidigt som det blir något gjort. Bjud in brett till arbetsdagar och bjud på något gott
och en trevlig aktivitet eller kulturprogram i anslutning.
Diskutera alla era kostnadsposter i er budget. Vilka fler kostnadsbesparingar kan vi
tänka oss?
.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Vilket/vilka av dessa förslag ska vi prioritera? ......................................................
När gör vi det? Och vem tar ansvaret? .................................................................
.............................................................................................................................

HYRESSÄTTNING – HYRESAVTAL
Om er fastighet har rätt hyressättning beror på många olika saker, som t.ex.
standard, service och konkurrens. När lokalerna har en hög standard, det finns bra
utrustning som t.ex. videokanon och högtalarutrustning, kan hyran vara betydligt
högre än om vi har en omodern lokal som saknar konferensutrustning. Hög
servicenivå innebär också högre hyra. Om det finns funktionärer på plats, anställda
eller ideella, är det stor skillnad gentemot att hyresgästen själv hämtar sin nyckel och
också städar själv.
Har vi externa hyresgäster som vill beställa förtäring så bör vi försöka ordna detta. Vi
upplevs då som en professionell uthyrare och vi kan tjäna pengar till vår verksamhet.
Prismässigt bör vi ligga i närheten av vad serveringarna på orten tar.
Vi är kända för att vara bra arrangörer och organisatörer. Diskutera om vi kan ordna
föreläsningar – konferenser, där vi svarar för såväl att boka föreläsare som att ordna
allt det praktiska.
När det gäller återkommande hyresgäster bör vi skriva avtal. De bör också få billigare
hyra än de som hyr enstaka gånger.
Våra egna ungdomsorganisationer bör också betala hyra. Förutsättningen att de i sin
tur ska kunna söka hyresbidrag från kommunen är att de har en hyreskostnad.
Exempel: Om SBU, SFF, UNF, Junis, NSF eller någon annan ungdomsorganisation
har ett hyresavtal på 10 000 kr kan de i många kommuner få ett hyresbidrag på
5 000 kr. Hur vi löser de resterande 5 000 kr måste vi diskutera lokalt.
Har vi rätt hyressättning i våra lokaler? ................................................................
Kan vi höja hyran? ................................................................................................
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Har vi möjlighet att höja servicenivån och få ökade inkomster? ...........................
.............................................................................................................................
Kan vi marknadsföra oss till nya presumtiva hyresgäster? Vilka är dessa? .........
.............................................................................................................................
Våra Gårdar har exempel på föreningar som arbetar med såväl tryckta broschyrer
som hemsidor, om ni önskar exempel, kontakta oss på Våra Gårdar-kansliet.
Hur gör vi för att öka nyttjandegraden av lokalerna, speciellt dagtid?...................
.............................................................................................................................

BIDRAG – ANSLAG
Kommunbidrag
Merparten av landets kommuner ger ett driftsbidrag till samlingslokaler. Under senare
år har många kommuner gjort nerdragningar. Vi ska inte acceptera nerdragningar,
utan göra en aktiv opinionsbildning för att behålla bidragen och helst öka dem.
Denna opinionsbildning gör vi tillsammans med Bygdegårdarna, Folkets Hus och
Parker och eventuellt andra samlingslokaler. Tillsammans blir vi starkare!
Vilka bidrag finns det i vår kommun till samlingslokaler? ......................................
.............................................................................................................................
Utnyttjar vi befintliga kommunbidrag? ...................................................................
Ska vi genomföra en gemensam opinionsbildning med Bygdegårdarna, Folkets Hus
m.fl.?
.............................................................................................................................

Stöd från staten via Boverket
Allmän upprustning, utbyggnad, förvärv m.m.
Som ägare av en samlingslokal kan vi söka upprustningsbidrag från Boverket. Det
kan gälla allmän upprustning, utbyggnad och energibesparande åtgärder. Ansökan
lämnas in före den 1/12 varje år. Förutsättningarna för att få detta bidrag med max
50 % av kostnaden är att kommunen bidrar med 30 %. För att kunna söka stöd till
upprustning/utbyggnad ska lokalen vara tillgänglighetsanpassad.
Vi kan också söka bidrag till tillgänglighetsanpassning, bidraget är 100 % upp till
200 000 kr och kräver inte kommunal medfinansiering. Tidigare var maxbeloppet 165
000 kr, vilket innebär att ni som tidigare fått bidrag nu kan söka max 35 000 kr för
kompletteringar.
När det gäller ansökningar till Boverket kan ni få stöd av Våra Gårdars
byggavdelning. Vänd er till bygghandläggaren på telefon 08-672 61 53.
6

Är det aktuellt med någon form av upprustning i vår lokal? ..................................
Vad är viktigt? När i tiden bör det ske? .................................................................
Ungdomsanpassning av våra lokaler
Sedan 2007 har Boverket ett nytt stöd för utveckling av ungdomsverksamhet.
Utvecklingsbidrag till ungdomsverksamhet i allmänna samlingslokaler kan lämnas för
att anpassa eller utrusta lokalen på ett sätt som främjar ungdomars kultur - och
fritidsformer. Även andra insatser, som syftar till att utveckla verksamheten för
ungdomar, kan bli föremål för stöd.
Bidraget styrs av förordningen (1996:1593) om bidrag till allmänna samlingslokaler.
Observera att det är många krav som ska vara uppfyllda. Till exempel får projektet
inte påbörjas förrän Boverket har beviljat bidrag. Lokalen ska vara
tillgänglighetsanpassad innan ni kan söka till ungdomsanpassning/utveckling.
Ansökan om bidrag lämnas till Boverket som också fattar beslut om bidrag. Sista
ansökningsdag för bidrag är den 31 augusti varje år. Det finns ca 4,8 miljoner
kronor per år att fördela till bidrag för ungdomsanpassning.
Blanketter och information finns på www.boverket.se - Blanketter
På Våra Gårdar-kansliet kan vi ställa upp och vara ert bollplank då vi har många års
erfarenhet.

Länsstyrelser
Hos respektive länsstyrelse kan man söka olika bidrag, men det skiftar mycket
mellan olika län och regioner.
 Näringslivsenheterna svarar för bl.a. inventeringar och marknadsföring.
 Kulturmiljöenheten svarar för kulturmiljön och i de flesta fall även för
fonderade bygdemedel som tillkommit i vattenregleringar.
 Miljöenheten bidrar till miljöåtgärder och svarar även för tillsyn.
 Lantbruksenheten svarar för lantbruksstöd och kan ge bidrag till vissa saker.
 Landsbygdsutveckling, undersök med respektive länsstyrelse vad som finns
med i respektive län.
EU – bidrag
Det finns också en del EU-bidrag som vi kan få del av till våra lokaler, här är det en
fördel om vi är en del av ett större projekt. Aktuella pengar är Leaderprojekt. Vår
rekommendation är att ni söker samarbete med ansvarig hos er kommun. Eller sök
Leader på www.google.se så får ni fram information om flera leader-områden.

Fonder och Stiftelser
Det finns en hel flora av fonder och stiftelser där vi har möjlighet att söka bidrag till
främst inventarier, utveckling och upprustning. Generellt är det mycket svårt att få
fondbidrag till drifts- och personalkostnader.
Det finns många lokala och regionala fonder. Vissa av dessa annonseras ut i
dagspressen och i många fall har kommunen bra grepp på detta.
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Vilka lokala/regionala fonder känner vi till? ...........................................................
.............................................................................................................................
Hur kan vi skaffa fram uppgifter på lokala/regionala fonder? ................................
.............................................................................................................................
Vad ska vi söka på? Vem söker? .........................................................................

Några råd vid fondansökning
1.

Ta reda på sista ansökningsdag. Sök i god tid!

2.

Ta reda på om det finns särskilda blanketter och anvisningar. En del blanketter
kan laddas ner från nätet, andra får man rekvirera. Anvisningar, PM ger ofta en
bra anvisning vad man kan söka till. En del fonder ger pengar bara till
projekt/aktiviteter och andra bara till investeringar samt vissa ger till både och.

3.

Skriv ordentligt och kortfattat. Var inte rädd! Hellre naturligt och okonstlat språk
än uppstyltat och formellt.

4.

Ring gärna handläggaren och pejla läget. Du kan få värdefulla tips.

5.

Vid ”små” projekt - kontakta små, lokala fonder/stiftelser.

6.

Vill du söka från de stora, rikstäckande fonderna - samordna gärna med andra
inom din organisation, så att det blir ett rejält projekt.

7.

Kontrollera att ditt projekt stämmer med fondens stadgar.

8.
-

-

Ansökan bör innehålla:
kompletta upplysningar om sökande, inklusive kontaktperson, telefonnummer,
plusgiro eller bankgiro,
korrekt och fullständig adress till fonden,
kort och saklig beskrivning av projektet,
kort redogörelse för vad ni vill uppnå,
uppgift om verkningsgrad, d.v.s. hur många personer får nytta av bidraget och
under hur lång tid,
kalkyl med kostnader, ev. egna insatser, ev. ansökningar på annat håll samt
ett preciserat behov. Sök aldrig ”största möjliga bidrag”! Använd gärna en
”meny” med
flera poster i olika prislägen,
eventuella referenser, som bör vara vidtalade,
erbjudande om motprestation (bildvisning, besök, rapport, etc.)
lämpliga bilagor (offerter, prislistor, program, deltagarlistor m.m.). Tillsammans
med ansökan ska alltid biläggas senaste verksamhetsberättelse, ekonomisk
berättelse och revisionsberättelse. Vissa fonder och stiftelser kräver
protokollsutdrag på firmatecknare. I dessa fall ska firmatecknare skriva under
ansökan.
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9.

Behåll kopior på ansökan, så att du vet vad som är sagt.

10. Skriv alltid och tacka för erhållna bidrag.
11. Håll noga reda på om givaren vill ha en redovisning efteråt, och när detta ska
ske,
(sista datum för redovisning). Sköt detta, så underlättar du framtida kontakter.
Antalet centrala fonder och stiftelser är mycket stort. I detta häfte presenterar vi ett
fåtal, främst de vi anser har koppling till våra lokaler och anskaffning av inventarier
och utrustning.

Våra Gårdars skadeförebyggande fond
Förening, distrikt eller stiftelse, som är medlem i Våra Gårdar och har Våra Gårdarförsäkringen kan söka bidrag för skadeförebyggande åtgärder i lokaler stugor etc.
Ansökan kan ske på därför avsedd blankett - som kan rekvireras från Våra Gårdar,
Box 12825, 112 97 Stockholm, telefon 08-672 61 58, datum för ansökan presenteras
i Våra Gårdar-tidningen. Information finns också på www.varagardar.se
Ändamål
Fondens ändamål är att, dels genom att ge bidrag till direkta åtgärder på försäkrad
egendom och dels genom att härigenom allmänt väcka intresset för
skadeförebyggande verksamhet, nedbringa de försäkringsbelastande skadorna.
Detta i sin tur avses ge en positiv effekt vid premieberäkning för de i avtalet berörda
försäkringarna.

Allmänna arvsfonden
Ideella föreningar och organisationer kan söka stöd ur Arvsfonden. Det kan som
exempel vara organisationer som vill pröva nya idéer för att utveckla verksamhet för
barn, ungdomar eller personer med funktionshinder.
Arvsfonden vill att barn, ungdomar och personer med funktionshinder ska kunna vara
med och påverka utvecklingen i samhället. Därför ges stöd till projekt som de är med
och utformar. Projekten ska sedan vara förebilder och idéerna ska spridas över hela
landet.
Många av de projekt som beviljas stöd arbetar för jämlikhet, integration och
tillgänglighet. Varje år redovisar regeringen de prioriterade områdena.
Verksamheten ska vara nyskapande och utvecklande och ligga utanför
organisationens vanliga verksamhet. Ibland kan organisationer också få stöd till
lokalkostnader.
För att få lokalstöd ska organisationen:
- Ha utvecklat en ny idé eller verksamhet som kräver att lokalerna ändras för att
verksamheten ska kunna genomföras.
- Anpassa lokalerna för personer med funktionshinder.
- Äga lokalerna eller hyra dem med långtidskontrakt (10 år).
- Använda lokalerna för det ändamål som ligger till grund för beslutet under 10
år.
Ansökan fylls i på särskild blankett som laddas ner från www.arvsfonden.se, eller
beställ den på 08-405 10 00. Ansökan sänds till Arvsfondsdelegationen, 103 33
Stockholm.
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Petrus och Augusta Hedlunds stiftelse
Ändamål
Att prioritera skol- och utbildningsprojekt inom den fristående skolverksamheten samt
projekt som innebär initiativ till ökat ansvar för asylsökande och flyktingar.
Villkor
Bidrag utgår inte till sådan verksamhet som finansieras huvudsakligen med
kommunala eller statliga bidrag, inte heller till rese- eller konferenskostnader.
Privatpersoner kan inte heller erhålla bidrag från stiftelsen.
Ansökan
Ansökan ska ha inkommit senast 31 december. Speciella ansökningsformulär finns
inte. Petrus och Augusta Hedlunds Stiftelse, Box 6005, 162 06 Vällingby.
Snabbansökan kan skickas in via mailadressen info@hedlundsstiftelse.se. Vi önskar
dock en komplett ansökan med bilagor per post.
Information finns också på www.hedlundsstiftelse.se/stiftelsen/default.htm

Stiftelsen Lars Hiertas minne
Ändamål
Stiftelsen delar ut anslag för sociala ändamål till verksamhet som kan anses vara till
allmänt gagn.
Ansökan
Ansökan sker skriftligen och ska vara stiftelsen tillhanda senast 1 oktober.
Ansökningsblankett rekvireras från stiftelsen. Till ansökan ska bifogas arbetsplan och
kostnadsberäkning, uppgift om det sökta anslagets storlek och fullständig uppgift om
vilka anslag som sökts och eventuellt redan erhållits för samma ändamål från annat
håll. Ansökan från förening eller institution ska också innehålla
verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för närmast föregående år samt
ekonomisk plan för det år ansökan avser. Stiftelsen Lars Hiertas minne,
Eriksbergsgatan 3, 2 tr, 114 30 Stockholm (tel. 08-611 64 01).
Information finns också på hemsidan www.larshiertasminne.se

Konung Gustaf Vl Adolfs fond för svensk kultur
Ändamål
Svensk kultur.
Ansökan
Ansökan senast den 15 september, till Kungliga Slottet, 111 30 Stockholm.
Mer information och ansökningsblanketter finns på hemsidan:
www.kungahuset.se/monarkinhovstaterna/kungligastiftelser/kultur/konunggustafviado
lfsfondforsvenskkultur.se
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Stiftelsen Ragnhild och Einar Lundströms Minne
Ändamål
Att utdela understöd, anslag och stipendier till främjande av barns- och ungdomars
vård och fostran eller utbildning. Ändamålet omfattar också bekämpandet av
drogmissbruk.
Ansökan
Ansökan före den 31 mars. Speciella ansökningsformulär finns. Stiftelsen Ragnhild
och Einar Lundströms minne, Lindhés Advokatbyrå AB, Riddargatan 35, 114 57
Stockholm.
(tel. 08-723 15 00). www.lindhes.se
För vilka objekt ska vi skriva ansökningar när det gäller utrustning och upprustning?
.............................................................................................................................
Till vilka fonder ska vi skicka ansökningar? ..........................................................
.............................................................................................................................
Vem skriver våra ansökningar? ............................................................................
Vill vi ha ”bollplank”, stöd för att åstadkomma våra ansökningar? ........................
.............................................................................................................................

Speciella fonder för IOGT-NTO rörelsen
IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse
Ändamål
Enligt beslut kan ansökan om medel ur IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse sökas till:
 aktiviteter och utbildning som bedrivs inom IOGT-NTO-rörelsen, som indirekt eller
direkt stimulerar till aktiviteter bland ungdom,
 som bidrag till studerande ungdom,
 som bidrag till fritidsanläggningar, kursgårdar och liknande för ungdom.
Ansökan
Ansökan ställd till IOGT-NTO:s Ungdomsstiftelse, Box 12825, 112 97 Stockholm, ska
vara poststämplad senast 31 maj.

IOGT-NTO-rörelsens kursgårds- och samlingslokalfond
Ändamål
Att främja bevarandet och stödja upprustning, underhåll och kompletterande
utrustning av föreningslokaler som nyttjas flitigt av rörelsen. Ansökningar från lokaler
där rörelsen driver egen verksamhet prioriteras. Fonden gör årliga prioriteringar,
varför det är viktigt att ta till sig aktuell information.
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Annons i Accent.
Ansökningsdatum presenteras i Accent och brukar vara senast 31 mars.
Ansökningar kan sändas in kontinuerligt. Upplysningar lämnas av IOGT-NTOs
ekonomiavdelning, 08-672 60 00 eller info@iogt.se
Ansökan sändes till IOGT-NTO, att: Elisabeth Larsson, Box 12825, 112 97
Stockholm.

Ordenshuslån
Ändamål
Att låna ut kapital till föreningar som vid upprustning eller nybygge inte kunnat
placera alla lån på allmänna lånemarknaden. Maximalt lånebelopp är 250 000 kr. Ett
område som prioriteras är digitalisering.
Ansökan
Ansökningar kan sändas in hela året. Ansökan sändes till IOGT-NTO, att:
Ekonomiavdelningen, Box 12825, 112 97 Stockholm

ARRANGEMANG – VINSTGIVANDE AKTIVITETER
Lokalen har en stor uppgift i nykterhetsrörelsens utåtriktade arbete och det är troligt
att anslag, hyresintäkter m.m. inte täcker våra driftskostnader. Föreningen kan då
satsa på arrangemang eller andra vinstgivande aktiviteter.
Arrangemang:

Kulturarrangemang av olika slag anordnas. Genom att vi har entréer,
samt söker kulturbidrag från NBV och Våra Gårdar bör det bli ett
överskott.

Allsång.

Antikförfrågan, utställning av antika föremål för värdering. De som
besöker vårt arrangemang betalar entré.

Modevisning.

Husvagnscamping. Om vi har stor tomt med ett naturskönt läge kan
vi hyra ut ett antal husvagnsplatser för hela säsongen.

Vandrarhem i våra lokaler, vilket är vanligt på Gotland.

Medlemsvärvningsprojekt, där vi ringer alla i ett visst geografiskt
område och erbjuder medlemskap i organisationen. Många kan inte
(är inte helnykterister) eller vill inte bli medlem. Då erbjuder vi en lott
för 100 kr, med penningvinster till förmån för vår lokal. Exempelvis
säljer vi 200 lotter á 100 kr, det blir totalt 20 000 kr, vi lottar ut hälften
och får ett netto till vår lokal på 10 000 kr.

Tipspromenader.

Trädgårdsdag, om lokalen har tomt, med försäljning av
trädgårdsprodukter, blommor och fika. Kolla med lokala
trädgårdsföretag om de kan sponsra med produkter eller komma dit
och sälja och berätta om trädgård.
Vinstgivande aktiviteter:

Försäljning av bingolotter.

Bingokvällar.

Annan form av lotterier.

Loppmarknad.
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Skördemarknad.
Rörelsens kassaservice. Vi erbjuder medlemmar att komma till vår
lokal och vi ombesörjer betalning av räkningar via Internet. Vår avgift
är t.ex. 50 % jämfört med kassaservices avgift.
Tillverkning i lokalen eller enskilt av olika saker till försäljning på
julmarknad, basar eller lotteri.

Vilka fler arrangemang, vinstgivande aktiviteter, kan vi komma på? ...............
........................................................................................................................
Vilka av dessa aktiviteter vill vi pröva hos oss? ...............................................
........................................................................................................................
När gör vi det? Vem ansvarar? .......................................................................
........................................................................................................................

SPONSRING
Inom nykterhetsrörelsen har vi generellt inte varit speciellt bra på detta med
sponsring. Här har vi mycket att lära av idrottsrörelsen.
Viktigt att komma ihåg när det gäller sponsring är, vad får våra sponsorer tillbaka?
Sponsring bygger på ett ömsesidigt avtal där båda parterna är vinnare. Sponsring är
inte ett bidrag eller anslag.

Vad kan vi som ägare av en lokal koppla sponsringen till?
Sponsorsumma
500 kr
1 000 kr
2 000 kr

Vad får våra sponsorer?
Marknadsföringsplats 25 x 35 cm.
Marknadsföringsplats 50 x 70 cm, plats i programblad.
Marknadsföringsplats 50 x 70 cm, plats i programblad, får
nyttja lokalen, en gång per år.
5 000 kr
Marknadsföringsplats 70 x 100 cm, plats i programblad, får
nyttja vår lokal max 3 ggr/år.
10 000 kr eller mer
Marknadsföringsplats enligt överenskommelse, får nyttja
våra lokaler så ofta de vill.
Det är viktigt att ni diskuterar fram såväl belopp, som vad sponsorerna får. Det är inte
alltid pengar som är viktigast, varor eller stora rabatter kan vara lika välkommet.
Den personliga kontakten är A och O. Utskick av brev ger ett mycket begränsat
resultat, personliga samtal ger ett bättre resultat. Använd era nätverk.
Vill ni diskutera detta med sponsring, kontakta Våra Gårdars kansli 08-672 61 58,
info@varagardar.se

13

Några exempel:
Vid anskaffning av nya stolar i Leksand, sponsrades varje stol av ett företag eller en
privatperson. På varje stol finns en skylt med sponsorns namn. I foajén i Leksand
finns det skyltar på sponsorer i samband med reparationen.
Vaggeryd har sponsorer kopplat till sina tipspromenader. På varje skylt är det
företagsreklam.
Köping satsade på Digitalisering av sin lokal hösten 2008. De kontaktade den lokala
sparbanken och fick ett bra stöd.
Undersök om det finns någon Sparbanksstiftelse på er ort.
I Barnens Hus i Södertälje bjuder man in företag till temadagar där de får informera
om sina produkter och sälja. Exempel på teman har varit:
Semester med barn. Barnmöbler och kläder, då turistbyrån, resebyrån, apoteket,
banker, försäkringsbolag, bilfirmor, m.fl. deltog. De betalar då en summa för att få
vara med och finns med på affischer och i annonser.
Är vi intresserade av att utveckla sponsorverksamhet? ........................................
Fundera på om ni har någon medlem som är aktiv i idrottsrörelsen med sponsring,
eller någon annan, som står ideologiskt nära?
.............................................................................................................................
Vem ska vi kontakta när det gäller sponsring? .....................................................
.............................................................................................................................
Vad är vår motprestation? ....................................................................................
.............................................................................................................................

EGEN GÅVOFOND
Vid olika tillfällen när vi vill komma ihåg en vän eller en kamrat gör vi det genom att
skänka en gåva till någon fond. Oftast sker detta vid begravningar. De mest kända
fonderna är väl Cancerfonden, Lutherhjälpen, Vi-skogen och kyrkliga fonder.
Diskutera om er förening ska inrätta en egen gåvofond till förmån för er lokal eller till
verksamheten.
.............................................................................................................................
Vad ska fonden i så fall heta?...............................................................................
.............................................................................................................................
Hur gör vi reklam för fonden? ...............................................................................
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.............................................................................................................................
.............................................................................................................................
Hur utveckla att det kommer gåvor till fonden vid andra sammanhang? När
föreningskamrater fyller 40, 50 eller 60 år vill vi uppvakta dem med en present. De
flesta av oss har tillräckligt med prylar och ofta har vi svårt att hitta på en bra present.
Där kan vi utveckla att vi i stället ger en gåva till husets framtidsfond eller vad vi nu
döpt den till.

Testamenten
Vissa av rörelsens medlemmar har kanske inga bröstarvingar och vill komma ihåg
organisationen och vår fastighet i sitt testamente. IOGT-NTO-förbundet har tagit fram
ett speciellt material för detta. Vill du veta mer kontakta IOGT-NTO-förbundet, 08-672
60 00 eller info@iogt.se

Detta arbetsmaterial är ett försök från Våra Gårdars sida att bistå er med att starta en
process när det gäller finansiering av våra lokaler.
Häftet ska hela tiden utvecklas. Vi tar tacksamt emot synpunkter och nya förslag.
Sänd dem till:
Våra Gårdar, Box 12825, 112 97 Stockholm eller e-post: info@varagardar.se

LYCKA TILL!
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