Riktlinjer för ”slanten”
Läs igenom detta noga!
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ett mångkulturellt samhälle, Möten mellan åldrar och
genrer. Detta är något att tänka på och som vi väger in i beviljandet av en ansökan.

Syftet med projektet/idén får aldrig vara att tjäna pengar
Slanten är en del av UngFbg.
Årligen finns en pott på 100 000 kr där ungdomar mellan 13-20 år kan söka ekonomiskt stöd för olika
projekt, idéer, arrangemang eller aktivitet, få hjälp till finansiering, helt eller delvis. Det kan
exempelvis vara konserter, utställningar, LAN, teater, discon, workshops, kurser eller andra
aktiviteter. Vid utflykter eller aktiviteter som sker utanför Falkenbergs kommun måste max antal
deltagare anges i ansökan. Det ska vara lätt att få sin ansökan godkänd om man bara uppfyller de
allmänna bestämmelserna som du kan läsa här nedan. Vi strävar efter en jämn fördelning av
beviljade idéer men när potten är slut beviljas inga fler under resten av året.
Hur mycket pengar kan man söka?
Vid utflykter/ aktiviteter/ övernattning kan man söka max 200 kr per person. Även kostnader för
externa ledare (som inte är anställd inom Ungfbg) måste anges (t.ex. entré, mat och resekostnader)
Det totala beloppet man kan söka är 10 000kr
Allmänna bestämmelser
- Ungdomar mellan 13-20 år är välkomna med ansökan
- Alla projekt ska bygga på ungdomars initiativ och deltagande. Det ska drivas och genomföras av
ungdomar
- Målgruppen för projektet ska vara ungdomar bosatta i Falkenbergs kommun
- Arrangemang ska genomföras i Falkenbergs kommun och vara alkohol- och drogfritt
- Idén/projektet ska vara öppet och tillgängligt för alla ungdomar i målgruppen samt vara
partipolitiskt och religiöst obundet
- Stöd ges ej till kommersiell eller vinstdrivande verksamhet
- En handledare/coach ska finnas och utses vid behov av Ungfbg
- Slanten, UngFbg och Falkenbergs kommun loggor ska finnas med på allt marknadsföringsmaterial
dessa finns att ladda ner på www.ungifalkenberg/slanten.se
- En total summa av 100 000 kr per år finns att fördela över olika idéer/projekt
- Vid utflykter eller aktiviteter (inte arrangemang) ska varje deltagare själv betala minst 20 % av vad
aktiviteten kostar.
Särskilda bestämmelser
- Ansökningsblankett med syfte, mål och budget fylls i, skrivs under och skickas in till slanten. Beslut
om stöd tas inom tio dagar
- Efter avslutat projekt ska redovisning lämnas. Redovisningsblanketten ska fyllas i och lämnas in
senast två veckor efter avslutat projekt
Viktig information
- Alla in och utbetalningar sker genom UngFbg. Inga pengar medel betalas ut kontant
- Inget stöd medges till livsmedel för försäljning (godis, piroger, läsk m.m.)
- Överblivet/resterande material som köpts in tillfaller Ungfbg
- Inget stöd medges till föreningar eller företag
- Stöd medges ej till skolprojekt/aktiviteter. Skolpersonal kan inte stå som kontaktperson i ansökan
Kontakta oss om du har frågor eller vill ha mer information.
E-post: slanten@falkenberg.se

Så här gör du din ansökan:

Namn på projektet/idén.
Här vill vi gärna att det finns ett namn på projektet/idén
Kontaktperson.
Namn, adress, mailadress samt mob.nr till den som är kontaktperson för projektet/idén
Flera i projektgruppen.
Skriv namn på alla som är med i gruppen som genomför idén. Är du ensam så kan du hoppa över
detta
Beskriv vad det är för idé du har och vill genomföra.
Här skriver du om det till exempel är en modevisning, konsert eller konstutställning.
Beskriv också varför du tror att det är en bra idé.
Det kan vara en konsert med flera band med olika musikstilar som gör att många ungdomar
samlas. Skriv också hur många du tror kommer och besöker platsen och tittar/lyssnar
Vilket datum och vilken plats.
Här skriver du dag tid och plats för genomförandet.
Vad kostar det?
Här vill vi veta vad det finns för kostnader och om det är chans till inkomster (t.ex. entréer) Tänk
igenom allt som kommer att kosta. Det är viktigt att ta reda på så mycket som möjligt.
Vid utflykter och aktiviteter (inte när det gäller arrangemang) ska de som deltar betala minst 20 %
själva av vad aktiviteten kostar

Frågor och svar:

Vem kan söka?
Ungdomar 13-20 år boende i Falkenbergs kommun. Fakturor osv går genom Ungfbg, inga kontanter
betalas ut. Ungdomar bosatta i andra kommuner kan också söka, villkoret är att idén/aktiviteten/
arrangemanget sker i Falkenbergs kommun och är tillgängligt för alla ungdomar
Hur mycket pengar kan jag söka?
Maxbelopp som kan sökas är 10 000 kr
Vad kan man söka pengar till?
Man kan söka för saker man vill genomföra, t ex arrangemang, utflykter, aktiviteter,
gruppverksamheter, temakvällar eller något annat man vill göra i kommunen. Man kan söka för hela
eller större delen av kostnaden för aktiviteter, material som behövs till ett arrangemang, personal/
ledare med specialkunskap/föreläsare, utbildningsläger m.m.
Vad kan man inte söka för?
Bara material kan inte heller sökas t ex tv-spel, biljardkulor, pyssel-material m.m. Men är materialet
däremot kopplat till en aktivitet/arrangemang t ex en biljardturnering eller en pysselgrupp som ska
träffas regelbundet, kan man söka för material. Föreningar, företag och skolor kan inte söka stöd från
slanten
Vem tar emot min ansökan?
Ungfbg behandlar ansökan och tar max tio dagar att få svar på
Kan jag få ett nej på min ansökan?
Om en ansökan får nej, beror det på att något fattas i ansökan. Man har t ex inte förklarat varför det är
en bra idé eller kostnaderna tillräckligt noga eller att idén inte är tillgänglig för alla ungdomar. Då får
man tillbaka sin ansökan och kan ändra den
När och till vem ska jag lämna ansökan?
Ansökan skickas till slanten@falkenberg.se
När vi fått er ansökan tar vi kontakt med er för en träff och genomgång.
Har du frågor så tveka inte att kontakta oss!
slanten@falkenberg.se
Syftet får aldrig vara att tjäna pengar. Ett ev. överskott ska betalas tillbaka till Slanten

Ansökan om pengar från Slanten
Namn på projektet/idén

Kontaktperson (namn, personnummer 6 siffror, adress, mailadress, mob.nr)

Flera i projektgruppen (namn och mob.nr)

Beskriv kortfattat idén/arrangemanget

Varför tror du detta är en bra idé?

När ska idén genomföras? (datum, tid och plats)

Vad kostar det? (tänk igenom noga så du får med så mycket som möjligt)

Inkomster (T.ex. entré och/eller egenavgifter)

Utgifter

Slanten

Summa utgifter:

....................... kr

Summa inkomster:

Summa pengar som jag söker (max 10.000 kr)
................................. kr

Underskrift (med ort och datum)
Falkenberg den

.......................................................................................

......................kr

.......................kr

