RETNINGSLINIER FOR ANSØGNINGER TIL OG ANVENDELSE AF
FÆLLESRÅDS-MIDLERNE
KOOPERATIONEN (tidligere DKF) har besluttet, at der fra 1990 og fremover skal overføres kr.
100.000 til arbejdet i fællesrådene. Til dette beløb lægges afkastet af Fællesrådsfonden.
Det bemærkes, at ikke benyttede midler ved årsskiftet, indgår i Fællesrådsfonden.
Indkaldelse og behandling af ansøgninger:
1.

KOOPERATIONEN indkalder ansøgninger fra de lokale fællesråd i november for 1. halvår og i maj
for 2. halvår med en frist på to måneder for fællesrådene til at søge midler til aktiviteterne.

2.

Ansøgningerne behandles af sekretariatet, der forelægger en samlet indstilling til formandens
godkendelse.

3.

Kun undtagelsesvis kan der ydes tilskud til ansøgninger, der fremkommer udenfor ovennævnte
tidsfrister eller til aktiviteter, der har været afholdt.

4.

"Hjælp til selvhjælp" er princippet for uddeling af fællesrådsmidlerne.
I ansøgningen skal fællesrådet derfor redegøre for aktivitetens omfang, formål og fællesrådets
egen økonomiske indsats.

5.

Der kan ikke bevilges beløb udover 50 pct. af udgifterne til den enkelte aktivitet og der kan
maksimalt ydes kr. 25.000 til en aktivitet.

Hvad kan der søges midler til?
For at en ansøgning kan komme i betragtning, skal aktiviteten, der søges tilskud til, være af
en oplysningsmæssig eller igangsættende karakter.
Det betyder, at der ikke kan søges midler til fællesrådenes normale mødeaktiviteter.
Nedenstående eksempler på, hvad der kan søges tilskud til, er eksempler og udelukker ikke
andre ideer og forslag:


konferencer eller kampagner der tager sigte på at placere kooperationens stilling og idégrundlag
centralt i offentligheden, i skolerne, i arbejderbevægelsen og især i fagbevægelsen.



konferencer der specielt henvender sig til grupper af medarbejdere i kooperative virksomheder
såsom faglige tillidsrepræsentanter, lærlinge o.a.



konferencer og andre aktiviteter der retter sig mod de politiske og faglige forhold i
lokalområdet.



oplysningsmateriale om kooperationen, herunder pjecer, foldere, video, skolemateriale, udstillinger m.v.

De tidligere regler for Fællesrådsfonden er bortfaldet, idet Fællesrådsfondens midler indgår i
ovennævnte procedure.

