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KFN-2017-00201-1

Rörelsehindrade barn och ungdomar, RBU Sundsvall-

Timrå       12 000          12 000     Nej          12 000             12 000    

Bidrag till föreningslivet i Sundsvall ska särskilt prioritera aktiviteter för barn och unga. 

Föreningens verksamhet ger barn och unga tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid.

KFN-2017-00201-2 Medelpads Dövas Förening       85 000          54 000     Ja        105 000             70 000    

Föreningens verksamhet ger medlemmarna tillgång till en  meningsfull och inspirerande fritid. 

Föreningen bidrar till att delaktigheten i samhället ökar och till att fler sundsvallsbor får en 

aktiv fritid. Bidrag beviljas för del av underhålls- och driftskostnader för Fritidsanläggningen 

Slädaviken, till pensionärssektionens aktiviteter, till medlemsaktiviteter samt till en del av 

lönekostnaden för bokföring. 

KFN-2017-00201-3 DHR Sundsvall-Timrå       35 000          26 500     Ja          30 000             20 000    

Föreningen arbetar för ett mer jämlikt och  jämställt samhälle för personer med nedsatt 

rörelseförmåga. Bidrag beviljas för de konstnader som bedömts stödbara: aktiviteter, kurser, 

marknadsföring samt del av administration.

KFN-2017-00201-5 Reumatikerföreningen Sundsvall       60 000          43 000     Ja          60 000             45 000    

Föreningens verksamhet ger medlemmarna tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid, 

delaktigheten i samhället ökar och fler sundsvallsbor får en aktiv fritid. Bidrag beviljas för 

personalkostnader samt en del av de administrativa kostnaderna.

KFN-2017-00201-6 Psoriasisförbundet Medelpads Lokalavdelning       16 000          14 000     Nej          17 000             14 000    

Genom att verka för goda livsvillkor för föreningens medlemmar bidrar föreningens 

verksamhet till att fler sundsvallsbor får en aktiv fritid. Föreningen uppfyller samtliga 

grundläggande krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-7 Sundsvalls Demensförening         5 000            5 000     Nej             5 000                5 000    

Arbetet inom föreningen går ut på att hjälpa och stödja demenssjuka och deras anhöriga. 

Möten och träffar som anordnas är välbesökta. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande 

krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-8 Hjärt- och lungsjukas förening i Sundsvall       50 000          45 000     Ja          50 000             50 000    

Aktiv förening som deltar på många externa evenemang, håller i utbildningar samt erbjuder 

ett brett utbud av aktiviteter inom idrott och andra områden i ett hälsofrämjande syfte. 

Bidrag beviljas för medlemsaktiviteter, utbildningar, marknadsföring samt viss administration.

KFN-2017-00201-9 Solens IF       70 000          20 000     Nej          70 000             40 000    

Bidrag till föreningslivet i Sundsvall ska särskilt prioritera aktiviteter för barn och unga. 

Föreningens verksamhet ger barn och unga tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid. 

Bidrag beviljas för idrottsmateriel, kansli inklusive administration samt ledarkostnad.

KFN-2017-00201-10 Glaukomföreningen Västernorrland       12 000          10 000     Nej          12 000             10 000    

Föreningen är aktiv i Sundsvalls kommun med syfte att tillvarata glaukompatienters intressen. 

Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-11 Halliwickklubben Sjöstjärnan       25 000          22 500     Nej          20 000             18 000    

Föreningen arbetar enligt Halliwick-metoden som är en systematisk vattenträning. Deras 

verksamhet bedrivs huvudsakligen i Matfors simhall för familjer med barn i alla åldrar som har 

varierande funktionsnedsättning. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav för 

beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-12 Föreningen Balans i Sundsvall                -                     -       Nej          40 000             30 000    

Föreningen Balans har varit verksam i fem år och söker nu verksamhetsbidrag för första 

gången. Föreningen tillhör riksförbundet Balans. Lokalföreningen föreslås få ett förstärkt stöd 

under det första året med verksamhetsbidrag. Bidrag beviljas för föreläsare samt utökning av 

föreningens befintliga verksamhet.

KFN-2017-00201-13  Hörselskadades förening Sundsvall-Timrå       20 000          16 000     Ja          20 000             16 000    

Föreningen verkar för en ökad kontakt mellan hörselskadade inom Sundsvalls och Timrå 

kommuner. Föreningen är aktiv och arrangerar både interna och extrerna aktiviteter samt 

samverkar med andra föreningar. Bidrag beviljas för medlemsaktiviteter.

KFN-2017-00201-14 Epilepsiföreningen i Sundsvall m.o.       50 000            5 000     Ja          45 000     AVSLAG 

Föreningens styrelse har ej beviljats ansvarsfrihet vid föreningens årsmöte, 

revisionsberättelse saknas pga att föreningen inte har någon revisor och föreningen föreslås 

därför få avslag på sin ansökan.
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KFN-2017-00201-15 Tandvårdsskadeförbundet Sundsvall         2 000            2 000     Nej             2 000                2 000    

Arbetet inom föreningen går ut på att hjälpa och stödja tandvårdsskadade. Föreningen 

uppfyller samtliga grundläggande krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-16 Parkinson Medelpad       15 000          15 000     Nej          15 000             15 000    

Föreningens huvudsakliga syfte är att förbättra förhållandena för personer med Parkinson och 

atypisk parkinsonism, och deras anhöriga. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav 

för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-17 SRF Sundsvall       25 000          18 000     Ja          25 000             18 000    

Synskadades Riksförbund arbetar för att förenkla vardagen för personer med synnedsättning. 

Föreningens verksamhet med bland annat paneldiskussioner med kommmunpolitiker ger 

medlemmarna bättre förutsättningar att delta i samhällsdebatten. Bidraget ges för utåtriktad 

verksamhet samt del av lönekostnaden.

KFN-2017-00201-18 Sundsvall Medelpads Strokeförening       10 000          10 000     Nej          10 000             10 000    

Föreningen finns för de som har fått stroke, anhöriga och andra intresserade. De arbetar med 

medlemsstöd, informationsspridning och samhällspåverkan för att ge medlemmarna 

möjlighet att vara aktiva i samhället. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav för 

beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-19  Neuroförbundet Medelpad       16 000          16 000     Nej          18 000             16 000    

Neuroförbundet Medelpad är en förening för personer med neurologiska sjukdomar och 

skador, närstående och andra stödjande. Medlemmarna får träffa andra med samma 

erfarenheter, bryta isolering genom att delta vid medlemsaktiviteter, informationsstunder 

med mera. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-20 Hif Kämparna       40 000          23 000     Nej          40 000             40 000    

Bidrag till föreningslivet i Sundsvall ska särskilt prioritera aktiviteter för barn och unga. 

Föreningens verksamhet ger bland andra barn och unga med olika funktionsvariationer 

tillgång till en meningsfull och inspirerande fritid. Föreningen har en stor lokal med brett 

utbud av aktiviteter och utrustning, anordnar tävlingar samt hjälper sina medlemmar med 

transport till en del av aktiviteterna med föreningens buss. 

KFN-2017-00201-23 Bröstcancerföreningen Olivia i Medelpad                -                     -       Nej          10 000             10 000    

Föreningen arbetar aktivt för att stödja och skapa bra förutsättningar för de kvinnor som 

insjuknar i bröstcancer och deras anhöriga och vänner. Föreningen uppfyller samtliga 

grundläggande krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-24 FUB Sundsvall       60 000          47 000     Ja          60 000             47 000    

FUB arbetar för barn, ungdomar och vuxna med utvecklingsstörning för att de ska kunna leva 

ett gott liv. Föreningen är aktiv i arbetet för kunskapsspridning och verkar för att stärka 

målgruppens rättigheter. Inom föreningen har även Lördagsklubben startats, vilken bidrar till 

meningsfulla och roliga aktiviteter för medlemmarna. Bidrag beviljas för arbetet med 

Lördagsklubben och Klippan, del av arvode, del av möteskostnader, samt del av 

administrativa kostnader. 

KFN-2017-00201-25 Träpatronerna       25 000          15 000     Nej          15 000             15 000    

Patientföreningens verksamhet ska stödja alla män med prostatacancer och deras anhöriga 

för att förbättra deras livskvalitet samt att utifrån patientperspektivet informera om 

sjukdomen. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav för beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-26  Sundsvalls Afasiförening         7 500            5 000     Nej             7 500                5 000    

Afasiföreningen arbetar på olika sätt för att förbättra livssituationen för personer med afasi 

eller språkstörning och deras anhöriga. Föreningen uppfyller samtliga grundläggande krav för 

beviljande av bidrag.

KFN-2017-00201-27  Medelpads Diabetesförening       50 000          35 000     Ja          60 000             35 000    

Föreningen arrangerar möten och aktiviteter för den som vill engagera sig, utbyta 

erfarenheter eller bara umgås. Bidrag beviljas för medlemsaktiviteter samt kanslikostnader 

och administration.

KFN-2017-00201-28 Attention Sundsvall-Timrå       40 000          32 000     Ja          40 000             35 000    

Föreningen arbetar för människor med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, som ex. 

ADHD, Aspergers syndrom, Tourettes och OCD. Bidrag beviljas för del av hyreskostnader för 

möteslokaler, föreläsare och föreläsningar, utbildning samt kursavgifter och del av de 

administrativa kostnaderna.
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KFN-2017-00201-29  KFUM Kometerna       50 000          22 000     Nej          75 000             50 000    

Föreningen arbetar för en aktiv och hälsosam fritid för utvecklingsbara barn, ungdomar och 

vuxna. Föreningen erbjuder medlemmarna ett brett utbud av aktiviteter och kämpar för att 

barnen ska få samma möjligheter som andra barn i samma ålder. Föreningen är också aktiv i 

bland annat vuxna på stan, strandstädning, Prideparaden, Forza Nacksta och bjuder in 

föreläsare för att öka folkhälsan bland målgruppen. Bidrag beviljas för lokalhyror, utbildning, 

arvoden för specialtränare samt en del av kostnaden för administration.

     863 500         628 000    


