Manual för Webb-bidrag

Föreningar ska från och med 2019-01-01 söka sina bidrag via nätet:
http://funktion.solvesborg.se/bidrag/
Fritids- och kulturkontoret

Manual för Webb-bidrag
Webb-bidrag innebär att föreningar ges möjlighet att söka sina
föreningsbidrag direkt på webben. För föreningar förenklas hanteringen
av bidragsansökningar och föreningar får en bättre översikt på alla sina
bidrag.
Följande bidrag går att söka på webben:
o Lokalbidrag samtliga föreningar
o Administrations bidrag handikappföreningar
o Administrations bidrag pensionärsföreningar
o Lokalt aktivitetsstöd
För vilka föreningar:
De föreningar som är registrerade och som uppfyller kraven att var
bidragsberättigade enligt normerna för bidragsregler för ideella
föreningar. Dessa normer och vilka bidrag som finns att söka finner du på
kommunens hemsida www.solvesborg.se under fliken uppleva och göra
eller så når du dem direkt här: http://funktion.solvesborg.se/bidrag/.
Spara gärna denna adress som Favorit så underlättar det för framtida
bidragsansökningar.
I samband med detta så godkänner också föreningen kontinuerligt att
Sölvesborg kommun hanterar era personuppgifter i enlighet med
Dataskyddsförordningen och behåller inte personuppgifter ni lämnat in
längre än nödvändigt.
Saknar er förening inloggningsuppgifter till Webb-förening kontakta
föreningssamordnare Pia Olsson pia.olsson@solvesborg.se

Så här gör du:
1.

Gå in på följande länk: http://funktion.solvesborg.se/bidrag/
Längst upp till höger har ni knappen för inloggning.

2. Den person som föreningen utsett till Bidragsansvarig är den som
ska söka bidrag. Saknar ni inloggningsuppgifter till Webb-bidrag
kontakta föreningssamordnare, pia.olsson@solvesborg.se.
Logga in.
3. På startsidan ligger alla aktuella bidrag. Tryck på” Ansökan” till
höger om bidragstyp och påbörja er ansökan.

Exempel
4. Om du exempelvis väljer att ansöka om Lokalbidrag trycker du på
Ansökan och du får upp nedan bild. Föreningens kundinformation
syns direkt i ansökan. Under kundinformationen finns sedan en del
informationsfält att fylla i. På de olika bidragen ser
inmatningsfälten olika ut, men principen är densamma och fylls i
på samma sätt. Fyll i de fält som är aktuella för er, i nedan fall
beroende på om du hyr eller äger din egen lokal.
när alla fält som önskas är ifyllda så tryck på knappen Fortsätt,
längst ner.

5. Nästa steg i ansökan är Verifiering. Tryck på knappen Godkänn
om dina uppgifter stämmer eller tillbaka för att ändra något värde.

6. Nästa steg i bidragsansökan är att ladda upp handlingar som
behövs för att ansöka om bidrag. Aktuella handlingar är:
- Senaste årsmötesprotokoll
- Verksamhetsberättelse för föregående år
- Ekonomisk redovisning för föregående år
- Revisionsberättelse
Dessa handlingar behövs bara laddas upp 1 gång/år, även om du
söker mer än 1 bidrag/år.

När du laddar upp dina respektive handlingar under respektive
rubrik kommer du att få olika alternativ när du klickar i rutan
Ladda upp nu. Så som; Ladda upp nu, Laddas upp senare, Redan
insänt och Inte tillämpligt – välj det alternativ som du avser. Ni har
kanske redan laddat upp era dokument i samband med redigering
av föreningsuppgifter via Webb-förening, då behöver ni inte ladda
upp dem igen. Så tänk på att handlingar bara behövs laddas upp
1gång/år även om du söker fler bidrag under året.
Lättast att göra detta är i samband med att med att ni korrigerar
och godkänner era föreningsuppgifter,
http://funktion.solvesborg.se/forening/
Detta ska alltid göras senast 2 månader efter ert årsmöte.

Ansökan är klar och registrerad
7. Din ansökan är nu registrerad i fritids- och kulturkontorets
bidragsregister och aktuella dokument för bidrag är uppladdade.
För att se din ansökan och status på bidraget gå till Startsidan och
tryck på ikonen Mina bidrag, längst upp till vänster på sidan.

8. I rubriken Dokumenthantering Kommer du åt alla dina uppladdade
dokument, Lista filer men du har så klart också möjlighet att
Ladda upp filer här ifrån.
Så om du söker ett bidrag och vid aktuell tidpunkt inte har alla
dokument till gängliga kommer du att få rubriken Saknas.
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Sammanfattning
Alla bidrag som registreras och söks via nätet kontrolleras självklart av
fritids- och kulturkontoret. Gör du något fel i inmatningsfältet finns alltid
möjlighet att gå tillbaks, ansökan är inte registrerad förrän du godkänner
den.
Lösenord
Det är av styrelsen utsedda Bidragsansvarig som ska söka bidrag och få
en inloggning. För att få lösenord och användarnamn till att söka bidrag
via Webben kontakta föreningssamordnare, pia.olsson@solvesborg.se
Lösenord är personligt. Tänk därför på att:
o Ansvara för de uppgifter som registreras med din inloggning.
o Inte avslöja ditt lösenord eller låna ut din behörighet
o Meddela föreningssamordnare om du inte längre ska vara
Bidragsansvarig

Vid frågor kontakta:
Pia Olsson
Föreningssamordnare
pia.olsson@solvesborg.se
0456 – 81 61 78

Sölvesborgs kommun, 294 80 Sölvesborg
Besöksadress Repslagaregatan 1
Telefon 0456-81 60 00  Fax 0456-134 29
info@solvesborg.se  www.solvesborg.se

