
 

 

 

 

Finlands Dövas Förbunds styrelse 25.9.2021  
 
 
 
Steas medlemsorganisationsunderstöd (Ak 4080)  
 

Grunder för utdelning av medlemsorganisationsunderstöd  

 
Finlands Dövas Förbund rf (centralorganisation) kan av Stea ansöka om 
medlemsorganisationsunderstöd. Förbundet kan sedan vidarebevilja understödet till sina 
allmännyttiga föreningar som har rättskapacitet och som främjar hälsa och socialt välbefinnande 
(medlemsföreningarna). Stea kräver att grunderna för utdelning av verksamhetsstödet 
dokumenteras. Finlands Dövas Förbund delar ut ifrågavarande verksamhetsunderstöd till 
medlemsföreningarna till fullt belopp.  
 
Understöd kan beviljas på följande grunder:  
 

• Sökanden är medlem i Finlands Dövas Förbund rf (medlemsförening)  

• Medlemsföreningen har rättshandlingsförmåga  

• Bokslutet för föregående år är vederbörligen godkänt  

• Om föreningen har fått medlemsorganisationsunderstöd föregående år ska den ha gjort en 
korrekt rapport om stödet och lämnat in rapporten inom utsatt tid.  
 
Understöd beviljas för att:  
 

• Möjliggöra teckenspråkig kamratverksamhet, t.ex. klubbverksamhet för målgruppen  

• Stödja frivilliga funktionärer, bl.a. utbildning, arbetshandledning, rekreation  

• Arrangera olika slags evenemang  

• Ordna samarbetsevenemang  

• Främja föreningsverksamheten  

• Göra mindre anskaffningar  

• Genomföra ett särskilt projekt  
 
År 2022 beaktas som grund för utdelning:  
 

• Maximalt understöd 4000 € / medlemsförening  

• De motiveringar som föreningen framför i sin ansökan samt verksamhetens omfattning  

• Föreningens medlemsantal  

• Andra understöd som föreningen har erhållit  

• Föreningens tillgångar  

• Understöden behöver inte delas ut till lika stora belopp och inte heller till samtliga  
medlemsorganisationer varje år  
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• Kostnadskalkyl för samarbetsevenemang samt den egna andelen av kostnaderna ska anges i  
ansökan  
 
Ansökan om understöd:  
 

• Understöd beviljas på basis av föreningarnas ansökningar och för en viss tid.  

• Ansökan ska innehålla en plan och en budget för verksamheten som ska stödas, samt  
föregående års bokslut.  

• Ansökningstiden för 2022 börjar hösten 2021 och slutar söndag 09.01.2022  
 
 
Bidrag kan inte beviljas:  
 

• i efterhand  

• till en medlemsförening som får understöd av Stea  

• för underskott som uppstår i verksamhet som en annan finansiär (t.ex. kommunen) har beviljat  
medel för  

•  för verksamhet som hör till kommunens, statens eller någon annan myndighets allmänna eller 
särskilda ansvarsområde 

• för verksamhet som kyrkan eller något annat religiöst samfund utövar lagstadgat eller i övrigt i 
ett  
uppenbart andligt syfte.  

• för projekt vars primära syfte är att inbringa vinst eller bedriva företagsekonomisk verksamhet  

• Enligt Steas allmänna villkor för beviljande av understöd 2021 får som kostnader inte antecknas  
t.ex. flitpenning eller därmed jämförbar ersättning (arbetsverksamhetspenning eller  
arbetsandelspenning) eller gåvor som getts i form av pengar eller present- eller köpkort.  
 
Beslut och avtal om utdelning av understödet:  
 
• Personen som ansvarar för medlemsorganisationsstödet presenterar beslutet om utdelning av  
understöd för Finlands Dövas Förbund rf:s styrelse för godkännande, när understödstagaren har 
fått  
understödsbeslutet.  
• Finlands Dövas Förbunds styrelse kan besluta att befullmäktiga Finlands Dövas Förbunds  
ledningsgrupp, om styrelsen är jävig att fatta beslut.  
• Finlands Dövas Förbund och medlemsföreningen sluter ett avtal (överföringsavtal) om 
överföringen  
av understödet. Efter att avtalet undertecknats överförs det beviljade understödet till det konto 
som  
medlemsföreningen har uppgett.  
• Den medlemsförening som har fått understödet är understödsanvändare.  
 
Rapportering om användning av understödet:  
 

• Rapport om användningen av understödet ska avläggas i två (2) skeden med hjälp av Finlands  
Dövas Förbunds elektroniska formulär:  



 
1) En redogörelse över hur stödet har använts ska göras före utgången av december (2022).  
Tillförlitliga kostnadsverifikat ska fogas till redogörelsen. Om understödet inte användes helt  
under det år som det beviljades ska det sparade beloppet också uppges.  
 
2) En rapport om vilka verksamhetsformer understödet har använts till ska lämnas före  
den 15 februari (2023). Till rapporten fogas resultaträkning för varje enskilt kostnadsställe  
samt bokslut.  
 

• Understödsanvändaren ska meddela den ansvariga för medlemsföreningarnas understöd vid 
Finlands Dövas Förbund om bokslutet inte är klart inom den utsatta tiden.  

• Finlands Dövas Förbund ansvarar för att lämna rapport om användningen av  
medlemsorganisationsunderstöden till Stea.  

• Stea kan vid behov begära att få medlemsorganisationens resultaträkning för varje enskilt  
kostnadsställe för att övervaka användningen av understödet.  
 
 
Information och kontaktuppgifter beträffande medlemsorganisationsunderstödet:  
 

• Finlands Dövas Förbund sköter informationen om medlemsorganisationsunderstödet 
tillsammans med förbundets kommunikation och meddelar också om eventuella ändringar. 
Samtidigt uppdateras också kontaktuppgifterna till personen som ansvarar för 
medlemsorganisationsunderstödet.  

• Som informationskanaler används förbundets webbplats yhdistyshuone/föreningsrummet (även 
på teckenspråk) och Facebook samt e-post till Finlands Dövas Förbunds medlemsföreningar.  
 
 


