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södertälje 
kommun 

Avtal med Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
södertälje 

§l Parter 
Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd, nedan kallad KDN och Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
Södertälje (org. nr. 802450-3636), nedan kallad förening. 

§ 2 Omfattning 
Avtalet avser Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje. Frista-Mölnbo 
Friluftsgård i Södertälje erhåller från KDN ett årligt verksamhetsbidrag, i den 
utsträckning, under de förutsättningar och i de former som framgår av detta 
avtal. Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje förbinder sig att bedriva 
verksamhet i Södertälje med inriktning, omfattning och form som framgår av 
detta avtal. 

§ 3 Avtals tid 
Avtalet gäller för perioden 2017-01-0 l till och med 2018-12-31. Avtalet upphör 
automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. 

§ 4 Allmänna Riktlinjer 
Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag. 

§ 5 Samråd 
Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet 
i Södertälje Kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och 
utformning ska ske minst l gång varje verksamhetsår. 

§ 6 KDN prestation 
• Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje erhåller ett bidrag på 
• 29 000 kronor år 2017 
• 18 000 kronor år 2018 
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§ 7 Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje prestation 
• Föreningen förbinder sig att verka för att främja ungdoms- och 

föreningsverksamheten i Mölnbo med omnejd och inbjuda ung och 
gammal till idrottsutövande och stärkande friluftsliv 

• Föreningen förbinder sig att fullfölja verksamhetsplanen som årsmötet 
har godkänt 

• Föreningen förbinder sig att årligen redovisa sina genomförda aktiviteter. 
• Föreningen ska arbeta för att utöka sin samverkan med andra föreningar 

§ 8 Förnyat avtal 
Under andra halvåret 2018 möts partema för att påbörja diskussionen om ett 
eventuellt nytt avtal för perioden efter 31 december 2018. 

§ 9 Hävning 
Part får häva detta avtal om motpart inte följer sina åligganden enligt avtal och 
rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse. 

§ 10 Uppsägning i förtid 
Vill någon av partema säga upp detta avtal med avslutning före avtalstidens 
utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6 
månader före den tid då man vill att avtalet ska upphöra 

§ 11 Väsentligt förändrade förutsättningar 
Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen 
förändras under avtalsperioden och detta inte sker tillföljd av avtalsbrott, ska 
partema i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. 

Med väsentligt förändrade förutsättningar förstås här bland annat en för 
föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell 
föreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan 
associationsform. Ytterligare kan en kraftig ekonomisk neddragning av anslagen 
till KFN utgöra en sådan väsentlig fårändrad förutsättning. 

KDN har vid sådant samråd, i det fall partema inte kan nå en överenskommelse i 
frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de förutsättningar som legat till grund 
för detta avtal väsentligt förändrats . 

§ 12 Tvist 
Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 
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§ 13 Gällande avtal 
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
Södertälje och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav 
parterna tagit varsitt exemplar. 

Södertälje den ___ / ___ 2017 

För Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Björn Eriksson 
Ordförande 
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Södertälje den ____ / ___ 2017 

För Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
södertälje 

Eva Löfqvist · 
Ordförande 



södertälje 
kommun 

Avtal med Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
södertälje 

§l Parter 
Avtal har träffats mellan Södertälje kommun, Vårdinge-Mölnbo 
kommundelsnämnd, nedan kallad KDN och Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
Södertälje (org. nr. 802450-3636), nedan kallad förening. 

§ 2 Omfattning 
Avtalet avser Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje. Frista-Mölnbo 
Friluftsgård i Södertälje erhåller från KDN ett årligt verksamhetsbidrag, i den 
utsträckning, under de förutsättningar och i de former som framgår av detta 
avtal. Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje förbinder sig att bedriva 
verksamhet i Södertälje med inriktning, omfattning och form som framgår av 
detta avtal. 

§ 3 Avtals tid 
Avtalet gäller för perioden 2017-01-0 l till och med 2018-12-31. Avtalet upphör 
automatiskt vid avtalsperioden utgång utan särskild uppsägning. 

§ 4 Allmänna Riktlinjer 
Föreningen skall följa kommunens allmänna riktlinjer för föreningsbidrag. 

§ 5 Samråd 
Föreningen är en ideell förening med fullt ekonomiskt ansvar för sin verksamhet 
i Södertälje Kommun. Samråd med KDN gällande verksamhetens innehåll och 
utformning ska ske minst l gång varje verksamhetsår. 

§ 6 KDN prestation 
• Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje erhåller ett bidrag på 
• 29 000 kronor år 2017 
• 18 000 kronor år 2018 
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Frista-Mölnbo Friluftsgård i Södertälje prestation 
• Föreningen förbinder sig att verka för att främja ungdoms- och 

föreningsverksamheten i Mölnbo med omnejd och inbjuda ung och 
gammal till idrottsutövande och stärkande friluftsliv 

• Föreningen förbinder sig att fullfölja verksamhetsplanen som årsmötet 
har godkänt 

• Föreningen förbinder sig att årligen redovisa sina genomförda aktiviteter. 
• Föreningen ska arbeta för att utöka sin samverkan med andra föreningar 

Förnyat avtal 
Under andra halvåret 2018 möts parterna för att påbörja diskussionen om ett 
eventuellt nytt avtal för perioden efter 31 december 2018 . 

Hävning 
Part får häva detta avtal om motpart inte följer sina åligganden enligt avtal och 
rättelse inte sker utan dröjsmål efter skriftligt påpekande. För hävning fordras att 
avtalsbrottet är av väsentlig betydelse . 

Uppsägning i förtid 
Vill någon av parterna säga upp detta avtal med avslutning före avtalstidens 
utgång, måste uppsägning ske skriftlig med angivande av orsak, senast 6 
månader före den tid då man vill att avtalet ska upphöra 

Väsentligt förändrade förutsättningar 
Skulle de förutsättningar som legat till grund för detta avtal väsentligen 
förändras under avtalsperioden och detta inte sker tillföljd av avtalsbrott, ska 
parterna i samråd besluta om justeringar, omfattning eller uppsägning av avtalet. 

Med väsentligt förändrade förutsättningar förstås här bland annat en för 
föreningen förändrad associationsform, så som en övergång från ideell 
föreningen till ekonomisk förening, handelsbolag eller aktiebolag, eller annan 
associationsform. Ytterligare kan en kraftig ekonomisk neddragning av anslagen 
till KFN utgöra en sådan väsentlig förändrad förutsättning. 

KDN har vid sådant samråd, i det fall parterna inte kan nå en överenskommelse i 
frågan, rätt att ensidigt avgöra huruvida de förutsättningar som legat till grund 
för detta avtal väsentligt förändrats. 

§ 12 Tvist 
Tvister angående detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 
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§ 13 Gällande avtal 
Detta avtal ersätter alla tidigare avtal mellan Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
Södertälje och KDN. Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, varav 
parterna tagit varsitt exemplar. 

Södertälje den ___ ./ ___ 2017 

För Vårdinge-Mölnbo kommundelsnämnd 

Björn ErikSson 
Ordförande 
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Södertälje den ____ ./ ___ 2017 

För Frista-Mölnbo Friluftsgård i 
Södertälje 

Eva Löfqvist 
Ordförande 



Södertälje ko_n:mun Ansökningsuppgifter för 2017-01 -19 

K~ltur~ och fntJds~ont~rf<:ommundelsspecifika föreningar/ Vårdinge-Mölnbo 
Forening och anlaggn1ng 
151 89 Södertälje 
Mail: boka@sodertalje.se 

Ansökningsdata 
Ansökningsnr.: 

status: 

Diarienummer: 

Ansökningsdat.: 

Verksamhetsår: 

Beslut: 

Övriga upp/.: 

Beräkning 
Förs/agsbelopp: 

Avdrag%: 

Beslutat belopp: 

Signatur: 

Ansökningsdata 
Rubrik 

Sökt belopp 

2389 

2017-01-04 

2017 

SEK 

0% 

SEK 

Belopp (ej mellanslag, kommatecken eller kr) 

Rapportnamn 8/DRAG·ANSÖKAN 

Kunddata 
Kortnamn: FMF 
Kundnummer: o 
Namn: Frista-Mölnbo Friluftsgård 
GlO Louise-Marie Nilsson 
Adress: Frisktorp 
Postnr. ort: 150 21 Mölnbo 
Tel. arbete: 

Tel. bostad: 0158 60449 
Telefax: 

Organisationsnr.: 802450-3636 
Kontotypikon to: nr: 576967-4 

Avslag/Bevakning 
Avlagsdatum: -
Meddelande: 

Registrerat ansökningsvärde 

stöd till. Bodens materialkostnad uppgår till 1 O 000 kr. 
Arbtete utföres ideellt. 
Vi kommer även att slutföra utomhusmålning. Förra 
året var det rödfärgning vilket vi bekostade ur egen 
kassa. Innevarande år (2017) planerar vi vitmålning av 
vindskivor och knutbrädor samt fönsterfoder. Vi ber om 
bidrag till kostnader för färg til utomhussnickerier. 1 OOOkr 

29000 

2 



Södertälje ko.n:mun Ansökningsuppgifter för 2017-01-19 

K~ltur~ och fntlds~ont~rRommundelsspecifika föreningar/ Vårdinge-Mölnbo 
Forenmg och anlaggnmg 
151 89 södertälje 
Mail : boka@sodertalje.se 

Ansökningsdata 
Ansökningsnr.: 

status: 

Diarienummer: 

Ansökningsdat.: 

Verksamhetsår: 

Beslut: 

Övriga upp/.: 

Beräkning 
Förslagsbelopp: 

Avdrag %: 

Beslutat belopp: 

Signatur: 

Ansökningsdata 
Rubrik 

2389 

2017-01-04 

2017 

SEK 

0% 

SEK 

Aktuellt antal betalande medlemmar 
Medlemmar folkbokförda i Södertälje 
Pojkar/Män 0-20 år 
Pojkar/Män 21 -64 år 
Pojkar/Män 65 år och äldre 
Totalt antal Pojkar/Män i Södertälje 
Flickor/Kvinnor 0-20 år 
Flickor/Kvinnor 21-64 år 
Flickor/Kvinnor 65 år och äldre 
Totalt antal Flickor/Kvinnor i Södertälje 
Totalt antal medlemmar i Södertälje 
Medlemmar folkbokförda utanför Södertälje 
Pojkar/Män 0-20 år 
Pojkar/Män 21-64 år 
Pojkar/Män 65 år och äldre 
Totalt antal Pojkar/Män utanför Södertälje 
Flickor/Kvinnor 0-20 år 
Flickor/Kvinnor 21-64 år 
Flickor/Kvinnor 65 år och äldre 
Totalt antal Flickor/Kvinnor utanför södertälje 
Totalt antal medlemmar utanför Södertälje 
Totalt antal medlemmar i föreningen 
Totalt antal familjemedlemsskap 
Ändamål för sökt bidrag 
Kort beskrivning 

Kunddata 
Kortnamn: FMF 
Kundnummer: o 
Namn: Frista-Mölnbo Friluftsgård 
Gl O Louise-Marie Nilsson 
Adress: Frisktorp 
Postnr. ort: 150 21 Mölnbo 
Tel. arbete: 

Tel. bostad: 0158 60449 
Telefax: 

Organisationsnr.: 802450-3636 
Kontotypi kon to: nr: 576967-4 

Avslag/Bevakning 
Avlagsdatum: -
Meddelande: 

Registrerat ansökningsvärde 

7 
52 
30 
89 
11 
32 
45 
88 
177 

4 
12 
6 
22 
7 
14 
9 
30 
52 
229 
o 

.. 

Vi ansöker om 18 000 kr i bidrag för elkostnader vid 
Frista. Vi har gemensam distribution Stje kommun och 
FMF. 
FMF betalar räkningar månatligen och kostnaderna 
redovisas till Kommundelsnämnden Vårdinge . 

l år, 2017, planeras även uppsättande av en 
redskapsbod , en investering som vi söker ekonomiskt 1 


