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NHIF.p02

Dnr 12.3 805

Norrbottens Handikappidrottsförbund med ansökan om bidrag
till fortsatt budoverksamhet för funktionsnedsatta år 2012
Ärendebeskrivning
Norrbottens Handikappidrottsförbund (NHIF) ansöker om bidrag med
85 000 kronor till fortsatt budoverksamhet i Luleå och 65 000 kronor i Boden.
Verksamheten lockar barn, ungdomar och vuxna. Budon ger deltagarna en
värdefull och aktiv fritid samt en möjlighet att tillhöra en förening. Det stärker
dem såväl fysiskt som psykiskt då såväl självförtroendet som självkänslan
växer. Verksamheten är integrerad så att både personer med
funktionsnedsättning och andra tränar tillsammans vilket ger en social
gemenskap, allt i syfte att skapa en aktiv och meningsfull fritid.
2009 startade samverkan med skolan och särskolan som gett nya yngre
deltagare i såväl Boden som Luleå.
Samarbetet har pågått sedan 1998 i såväl Luleå som Boden och i dagsläget
deltar ett 70-tal barn, ungdomar och vuxna i olika träningsgrupper.
Budget
Intäkter
Kommunerna
Överskott
Summa

150 000 kr
15 488 kr
165 488 kr

Utgifter
Administration
Löne & soc avg
Ledararvode, extra hjälp
Bilersättning
Summa

28 000 kr
106 000 kr
18 000 kr
13 000 kr
165 000 kr

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande
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Fritidsförvaltningens förslag till beslut
Fritidsförvaltningen föreslår fritidsnämnden besluta att
-

bevilja Norrbottens Handikappidrottsförbund bidrag med
85 000 kronor till budoverksamheten för funktionsnedsatta under
förutsättning att Bodens kommun är medfinansiär.
Medel anvisas ur konto 4551.

Arbetsutskottets förslag till fritidsnämnden
Arbetsutskottet föreslår fritidsnämnden besluta att
- bifalla fritidsförvaltningens förslag.
_____

Fritidsnämndens beslut
Fritidsnämnden beslutar att
bevilja Norrbottens Handikappidrottsförbund bidrag med
85 000 kronor till budoverksamheten för funktionsnedsatta under
förutsättning att Bodens kommun är medfinansiär.
Medel anvisas ur konto 4551.
_____
-

Beslutsexpediering
Norrbottens Handikappidrottsförbund

Justerandes signatur/Beslutandes underskrift

Utdragsbestyrkande

