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Arrangörslyftet i Västernorrland 

för små och mellanstora scener 

– nu inne på andra åretVem kan ta del av 

stödet? 
Registrerade föreningar i länets 

kommuner har rätt att söka 

stöd från Arrangörslyftet. Men 

också du eller ni som inte har 

någon  särskild förening eller 

organisation har möjlighet att, 

i samverkan med en förening, 

ansöka om stöd till ett kultur-

evenemang. Stödet kan inte 

sökas av enskilda kulturpro-

ducenter för sina egna arrang-

emang. Regionala arrangörsför-

eningar har rätt att söka stöd 

från Arrangörslyftet. Festivaler 

(ej stadsfester) har också rätt att 

söka stöd. Beroende på olika 

förutsättningar i kommunerna 

kan variationer i de kommuna-

la prioriteringarna förekomma.

Stöd till 
arrangemang
Arrangörslyftet ger dig rätt att 

ansöka om stöd till valfritt 

offentligt arrangemang inom 

musik, teater, dans, film, 

performance, föreläsningar 

och andra kulturella utrycks-

former.
Du kan få stöd på maximalt 

30.000 kr av föreställningskost-

naden (dvs gagekostnad, resa, 

trakt och logi) per arrang-

emang. 
Stödet utgår endast till of-

fentliga arrangemang och avser 

i första hand professionella 

kulturutövare.  Arrangemang 

som riktar sig till barn och 

unga prioriteras, liksom ar-

rangemang på små spelplatser 

utanför tätorter.

OBS! Landstinget Västernorrland 

ger inte stöd till projekt/arrang-

emang som beviljats stöd från 

Arrangörslyftet.

 
Busstöd  
Du kan också söka stöd 

för bussresa till ett kultur-

evenemang i annan kommun 

inom länet så väl som till ett 

arrangemang inom den egna 

kommunen. För busstödet står 

din förening för 1.000 kr/buss. 

Den överskjutande busskost-

naden står Arrangörslyftet för 

inom ramen för tillgänglig 

budget.

Hur söker du  
stödet?  
Ansökan om stöd görs på 

angiven blankett till Rikstea-

tern Västernorrland. Man kan 

även göra ansökan direkt på 

hemsidan: www.vasternorrland.

riksteatern.se

Redovisning och 
utbetalning  
Redovisning ska ske senast 

6 veckor efter genomfört ar-

rangemang. Kopior på fakturor 

och kostnader ska bifogas 

redovisningen. Utbetalning sker 

efter genomfört och redovisat 

arrangemang. Man kan även 

göra redovisning direkt på 

hemsidan: www.vasternorrland.

riksteatern.se

Arrangörslyftet finns till för dig som redan är - eller vill bli - arrangör av kulturevenemang. Det är ett 

ekonomiskt stöd till dig som jobbar ideellt ute i din kommun, som en stimulans att våga satsa för att 

göra livet mer berikande och levande där just du bor.

Arrangörslyftet har tillkommit med syfte att stimulera till och öka kulturutbudet i länet och riktar sig 

främst till arrangörer och arrangemang utanför tätorterna.

Arrangörslyftet finansieras under 2017 av Landstinget Västernorrland, Scenkonst Västernorrland, 

Riksteatern Västernorrland och länets 7 kommuner i samverkan enligt Västernorrlands Kulturplan 

2015-2018.  

Välkommen med din ansökan!

Arrangörslyftet
Västernorrland 

Ansökningstider för 2017

För arrangemang mellan 1/1 – 31/12, 2017 

Ansökan skickas till Riksteatern Västernorrland senast: 16/1, 8/5 och 21/8 för att 

ansökan ska kunna beredas inför respektive beslut.
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Arrangörslyftet i Västernorrland 

för små och mellanstora scener 

– nu inne på andra året

ARRANGEMANG FÖR 

BARN & UNGA

Eftersom kultur & scenkonst 

för barn och unga är 

prioriterat i alla länets 

kommuner är 

Arrangörslyftet i Västernorrland 

särskilt angelägna att stödja dig som 

vill genomföra offentliga arrangemang 

för barn och unga.

REDOVISNING
Redovisning ska ske senast 

6 veckor efter 
genomfört 

arrangemang.
Kopior på fakturor 

och kostnader ska 
bifogas redovisningen.

BUSSTÖDET

Var du än bor ska 

det inte vara dyrare om du och din 

förening vill uppsöka ett 

kulturarrangemang i en annan 

kommun i länet eller i den egna

kommunen. Som arrangör står du för 1000 

kr/buss. Resten står Arrangörslyftet för 

inom ramen för befintlig budget.

UTBETALNING

Utbetalning sker 

efter genomfört 

och redovisat 

arrangemang.

ANSÖKNINGSBLANKETTER

Finns hos Riksteatern 

Västernorrland

ANSÖKNINGSTIDER

ANSÖKAN SKICKAS TILL 

RIKSTEATERN 

VÄSTERNORRLAND 

SENAST: 16/1, 8/5 

OCH 21/8.

För arrangemang mellan 1/1 – 31/12, 2017 

Ansökan skickas till Riksteatern Västernorrland senast: 16/1, 8/5 och 21/8 för att 

ansökan ska kunna beredas inför respektive beslut.



ARRANGÖRSLYFTET I VÄSTERNORRLAND - är en 
samverkan mellan Landstinget Västernorrland, 
Scenkonst Västernorrland, Riksteatern Väster-
norrland, Härnösands kommun, Kramfors kom-
mun, Sollefteå kommun, Sundsvalls kommun, 
Timrå kommun, Ånge kommun och Örnskölds-
viks kommun.

För mer information och nedladdning av blanketter:
www.vasternorrland.riksteatern.se
www.scenkonstvasternorrland.se
www.lvn.se/utveckling
eller din kommuns hemsida

Arrangörslyftet administreras av:
Riksteatern Västernorrland, 
Norra Järnvägsgatan 8, 852 31 Sundsvall.
Telefon: 060-658 54 15
stefan.akerman@riksteatern.se
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