Regler för arrangemangsstöd för ungdomar
Bidraget Snabba Ryck ska genom särskilt snabb hantering skapa möjligheter för ungdomar i
Norrbottens län att arrangera kulturevenemang med relativt kort planering. Detta för att
stimulera ungdomarna att delta i och förstärka arrangörsleden
Division Kultur och utbildnings budget finns 100 000 kronor under rubriken
"Ungdomsarrangemang Snabba Ryck".
OBS: Maximalt belopp som beviljas är 5 000 kronor per arrangemang.
 Bidrag kan inte ges till elevprojekt som ingår i ordinarie skolarbete
 Bidrag kan sökas av ungdomar 15 - 25 år för att genomföra olika arrangemang i
Norrbotten.
 Arrangemangen kan vända sig till alla åldrar men ska genomföras av ungdomar.
 Arrangemanget ska genomföras i, och ekonomiskt stödjas av, kommun som avsatt
egna medel via "påse pengar" och/eller har ungdomsråd som disponerar liknande
medel från kommunen.
 Endast arrangemang med stöd från sin kommun kommer ifråga för bidrag.
 Bidraget riktar sig främst till arrangemang där Norrbottniska utövare deltar.
 Bidrag kan sökas löpande per kalenderår, beslut fattas inom det totala bidraget 100
000 kr.
 Arrangemanget ska vara drogfritt och inte ha inslag med syfte att vara kränkande för
deltagare, åhörare eller allmänhet.
 Ansökan ska göras i förväg och redovisas inom en månad efter arrangemanget med en
enklare rapport.
 Särskilt ansvarig ska utses och finnas tillgänglig under arrangemanget. Namn och
telefonnummer anges i ansökan.
Bidrag som beslutats under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före den 31 maj
nästkommande år betalas ej ut.

Ur landstingsstyrelsens regler:
Snabba Ryck
 Bidrag kan sökas av ungdomar i åldern 15–25 år för olika arrangemang i Norrbotten.
 Arrangemangen kan vända sig till alla åldrar, men ska genomföras av ungdomar.
 Kvinnliga arrangörer prioriteras.
 Arrangemanget ska genomföras med stöd från kommunen, antingen ekonomiskt eller
med till exempel lokaler eller personal.
 Endast arrangemang med stöd från respektive kommun kan få bidrag.
 Arrangemanget ska vara drogfritt.
 Ansökan ska göras i förväg och redovisas inom en månad efter arrangemanget med en
enklare rapport.
 Bidrag som beslutas under visst verksamhetsår, men inte är rekvirerade före den 31
maj nästkommande år betalas inte ut.

