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Scouter drabbas av
nya bidragsregler

Kvalitet räcker längre!

nyheter

P

Just nu!
Åkklippare Stiga Park Plus
Med Briggs & Stratton motor, hydrostat,
elektrisk klipphöjdsinställning, servostyrning. Combiaggregat 95 cm
klippbredd. Året-runt-användning klipper gräs, samlar löv, plogar,
sandar gödslar m m.

4 olika klippmetoder i
samma maskin!

39.000:-

Bidrag kraftigt minskat trots fler aktiviteter.

Förra året klubbade kommunen genom nya regler för hur
föreningsbidragen ska räknas ut. Det spelar inte längre någon roll hur många
medlemmar en förening
har, inte heller hur många
aktiviteter man ordnar. Nu
är det antalet deltagare vid
föreningarnas
aktiviteter
som avgör bidragets storlek.
– Nu är det alltså antal timmar per individ och vecka
man får betalt för. Men
det drabbar ju de verksamheter där man har färre deltagare per aktivitet, som häst-

ridning och scoutkårer, säger
Curt Bordén ordförande i
Sollentuna södra scoutkår.
Han förklarar att ”learning by doing” är en grundidé inom Scoutrörelsen.
– Det fungerar dåligt om
man är 30 personer i en
grupp. Vi är oftast bara fem.
Det bidrag som förening
en fick från kommunen minskade från 50 180 kronor
2009 till 29 089 kronor 2010.
– Vi står inte och faller med
de pengarna, men det är
lite trist att kommunen inte
uppskattar vår verksamhet
mer, säger Curt Bordén.
Scoutkårens  verksamhet
är billig för kommunen, påpekar han. De har eget hus
och behöver ingen dyr konstgräsplan eller ishockeyrink.
De genererar själva största
delen av sina inkomster, med
korvförsäljning på isen på
Edsviken och årliga valborgsfirandet som kåren arrang-

w Nya regler
w Medlemsbidraget har
slopats.
w Ett utbildningsbidrag
har tillkommit.
w Aktivitetsbidraget är ändrat. Tidigare fick förening
arna 30 kronor per aktivitet. Nu får man 3,5 –4,5 kronor per deltagartillfälle.
Källa: Sollentuna kommun

erar sedan 57 år och brukar
dra upp mot 8 000 besökare.
Den ansvarige politikern
är Magnus Ramstrand (KD),
ordförande i kultur och fritidsnämnden. Han bedyrar
att kommunen uppskattar
scouternas verksamhet.
– Men vi kan inte ha särskilda regler för dem.
Och regeländringen står
han för.
– Avsikten var att premiera
aktiviteter och det faktiska

antalet ungdomar som är med
i aktiviteterna och inte antalet medlemmar. Den grundtanken tycker jag är korrekt.
Reglerna kom till efter en
lång remissrunda och efterliknar riksidrottsförbundets
system för stöd.
Magnus Ramstrand bekräftar att några föreningar som
fått sina bidrag minskade
har hört av sig, bland annat
Friidrotten Tureberg och
södra Scoutkåren.
– De föreningar som drabbades extra hårt av omläggningen kunde ansöka om
kompensation. Det har inte
Södra scoutkåren gjort. Men
de är välkomna att höra av
sig och söka det i efterhand.
Det är dock ett engångsstöd för att mildra effekterna av de nya reglerna.
l Calle Godani
calle.godani@mitti.se
tel 550 550 86

Gräsklippare Stiga Multiclip 50
Klippbredd 48 cm, klipphöjd i fyra lägen. Ergonomiskt styre och kullagrade hjul. Motor Stiga
SA 45 OHV.

2.990:Gräsklippare Stiga
Turbo 48 S BW Plus
Självgående uppsamlarmaskin med 46 cm
klippbredd och galvaniserat chassi. Central klipphöjdsinställning. Går även att använda
som Multiclip och bakutkast.
Ord. pris 5.300:-

Nu

MÄRSTA: Måby • 08-591 188 22 • NÄSBY PARK: Nytorpsvägen 16 A • 08-758 03 90
Öppet vardagar 7-18, lördagar 10-13

Försäljning • Reservdelar • Egen verkstad
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vid köp av glasögon från 795 kr.

KISTA:
Kista Galleria, 08-751 90 95.
SOLLENTUNA:
Sollentuna Centrum, 08-35 21 01.
www.specsavers.se
Fram t o m den 10 juli 2011 får du, vid köp av glasögon från 795 kronor, en utförlig synundersökning av en av våra
legitimerade optiker för endast 1 krona (ord pris 295 kr). Så prisvärt att du har råd med ett extra par – för säkerhets
skull. Kan kombineras med 2 för 1 men inga andra erbjudanden. Välkommen!

4.995:-

www.pofm.se

Trots fler medlemmar
och fler aktiviteter
fick Sollentuna södra
scoutkår sitt bidrag
nästan halverat.
Men den ansvarige
politikern försvarar
de nya reglerna.

Priset gäller tom 8/8-2011

