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Bokningsrutiner RAAB 2017 - fotboll 
 
Allmänt: 
Bokning av natur- & konstgräs på Röbäcks Arena kommer att ske via arenaansvarig (Victor 
Öberg, victor@robacksif.se) på RAAB. Hyresgäst har möjlighet att avboka träning senast 4 
dagar innan tillfället. För match/arrangemang gäller 10 dagar innan. Avbokning mailas till 
victor@robacksif.se. RAAB har rätt att avboka hyresgäst senast två dagar innan. 
 
För att hitta lediga tider går du in på www.robacksif.se, under fliken ”Röbäcks Arena” hittar 
du kalendrar för alla våra planer.  
 
Prioriteringsordning hyresgäster: 
Lag inom Röbäcks IF har förtur till bokning av tränings- & matchtider på Röbäcks Arena. 
Fotbollssektionen har ansvaret att fördela ut säsongstider till lagen i Röbäcks IF. 
 
Andra prioriterade samarbetspartners är Umeå kommun, Västerbottens Fotbollsförbund, 
Umeå Södra, Tegs SK, Stöcke IF & Sörfors IF. Först till kvarn gäller.  
 
Pris (inkl moms): 
Klubbhus – kök/tim 125 kr  
Klubbhus – omklädningsrum/tim 190 kr  
Klubbhus – möteslokal/tim 190 kr  
Klubbhus – kök + omkl.rum/dag 1500 kr  
Klubbhus – kök + möteslokal/dag 1500 kr  
Klubbhus – hela klubbstugan 1900 kr  
 
Konstgräsplan – externt/tim 360 kr  se info om lokalstöd nedan 
Konstgräsplan – externt/dag (6 timmar) 2000 kr   
Konstgräsplan – internt/tim 250 kr  
Konstgräsplan – externt/dag (6 timmar) 1200 kr 
(i uthyrningen ingår omkl.rum) 
 
Naturgräsplan – externt/tim 200 kr  
Naturgräsplan – externt/dag (6 timmar) 1000 kr  
Naturgräsplan – internt/tim 100 kr  
Naturgräsplan – externt/dag (6 timmar) 500 kr  
(i uthyrningen ingår omkl.rum) 
 
Träningsmatch, ordinarie timtaxa Se ovan 
Tävlingsmatch – extern Ordinarie timtaxa + 10 % påslag 
Tävlingsmatch – intern Ordinarie timtaxa + 10 % påslag 
* 1/2 plan 60 % 
* 1/3 plan 40%    
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LOKALSTÖD UNGDOM  

Varför finns stödet?  

Stödet är avsett att medverka till att tillgodose föreningarnas behov av lokaler för 
ungdomsverksamhet. Lokalstöd kan sökas både för föreningens egna lokaler samt för lokaler som 
hyrs för att ha ungdoms- verksamhet i.  

Om föreningen, förutom barn- och ungdomsverksamhet, bedriver annan verksamhet i samma lokal (t 
ex vuxenverksamhet, uthyrning etc.) ges stöd endast för den del av lokalkostnaderna som berör den 
egna ungdomsverksamheten. Stödets storlek utgår efter redovisning av föregående års faktiska 
lokalkostnad.  

Vilka kan söka?  

Lokala föreningar som bedriver ideell ungdomsverksamhet i Umeå kommun kan söka stödet. Samver- 
kande krets kan i vissa fall betraktas som förening berättigad till stöd. Stödet kan endast sökas av 
före- ningar som beviljats aktivitetsstöd för ungdomsverksamhet.  

Villkor  

• Stöd ges endast till lokaler ägda/hyrda inom Umeå kommuns geografiska område  
• Stöd ges inte för tider som hyrs i lokaler/anläggningar där fritidsnämnden blockhyr och fördelar  
tider med redan subventionerade hyror  
• Stödet till föreningens verksamhets- och/eller kanslilokaler ska stå i proportion till verksamhet-  
ens storlek och behov  
• I de fall föreningen väljer ett dyrare privat alternativ i stället för en erbjuden kommunal lokal 
ges  
lokalstöd motsvarande det kommunala alternativet  
• Lokalstödet grundas på antal genomförda sammankomster enligt redovisning till aktivitetskort  
på nätet med en viss summa per sammankomst, dock högst 60 % av redovisad lokalkostnad.  
Stödets storlek prövas årligen av fritidsnämnden  
• Stöd ges inte för lokalkostnader i samband med entrébelagda arrangemang  
• Kvitton som visar vilka kostnader som betalats ska kunna uppvisas om så krävs  
• Inkomster vid uthyrning av egna eller hyrda lokaler ska redovisas i ansökan  
• Förening som ensam disponerar en kommunal expeditions-/verksamhetslokal debiteras 40 %  

av hyreskostnaden. Denna kostnad är inte att betrakta som hyreskostnad berättigad till stöd. 
Förening som ensam disponerar kommunal expeditions/verksamhetslokal svarar själv för 
städ- ning  

Hyreskostnad berättigad till stöd innefattar:  

•  Kallhyra  
•  Försäkringar  
•  Värme och el  
•  Fastighetsskatt  
•  Vatten och avlopp  
•  Arrende  
•  Sophämtning  
•  Sotning  

Kostnader för telefon, förbrukningsmaterial samt löner för vaktmästare, lokalvårdare etc. är 
inte grundade till stöd.  
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Hur söker jag?  

Ansökan ska vara Föreningsbyrån, Umeå Fritid, tillhanda senast den 31 mars (ansökan avser 
föregå- ende kalenderår). Ansökan sker på särskild ansökningsblankett via Umeå kommuns 
blankettbank.  

Hur redovisar jag?  

Stödet baseras på antalet redovisade sammankomster i aktivitetsstöd för ungdomar. Bidrag 
beviljas med 75 kr per redovisad sammankomst och max 60 % av redovisad lokalkostnad. Varje år 
görs uppfölj- ning och kontroll av 10 % av de inkomna ansökningarna som då ska styrkas med 
kvitton och fakturor.  

När utbetalas pengarna?  

Utbetalning sker under april månad. 

Informationen är hämtad från ”Umeå Kommuns stöd till föreningslivet” 

  
 


