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Sommarbrev från Myndigheten för stöd till trossamfund – SST

Så här, precis innan det blir dags för lite ledighet för de flesta av oss, vill Myndigheten för stöd till
trossamfund ta tillfället i akt att i det speciella sommarbrevet påminna om några saker som vi ber
er ansvariga för kontakten mellan trossamfundet och SST att sprida till alla era berörda
församlingar. I dagarna kommer också ett allmänt informationsbrev att gå ut till alla som finns på
SST:s informationslistor. Där kan ni läsa mer om myndighetens engagemang på:


Järvadagarna 12-16 juni



Almedalsveckan 30 juni-7 juli



Kommande kurser

Inkomna ansökningar om lokalbidrag samt bidrag till anpassning av lokaler för
personer mer funktionsnedsättning
Även i år har ett stort antal ansökningar inkommit. Vid sitt sammanträde den 4 juni tog Rådet för
beslut om statsbidrag till trossamfund beslut om att de ansökningar som inte vid det tillfället
avslogs eller bifölls skulle bordläggas för vidare utredning. Eventuella begäran om kompletteringar
kommer att fortsätta under sommaren och tidiga hösten. Alla berörda ansökningar kommer att få
beslutet om bordläggning skriftligen så snart som rådets protokoll är slutjusterat.

Hur når man myndigheten under sommaren?
Under sommaren kommer myndighetens e-postadress info@myndighetensst.se att läsas
regelbundet. Personalen på SST:s kansli kommer att i den direktadresserade e-posten ange när just
den personen kommer att vara i tjänst.
Notera också att Ekumeniska Centrets reception och växel håller helt stängt mellan 1 juli-4 augusti
2019.

Etableringsbidrag
En ny ansökningsperiod för ansökan om etableringsbidrag, allts bidrag för att kunna starta upp
nya församlingar (dock ej nya aktiviteter i redan etablerade församlingar) utlyses nu.
Ansökningsmaterial finns att tillgå via vår hemsida från månadsskiftet juni/juli.
Sista dag för ansökan är 30 september 2019.

Årsredovisningar för år 2018
Precis som förra året begär vi i år in trossamfundens årsredovisningar. De handlingar som ska
ställas till myndighetens förfogande för år 2018 är:
* verksamhetsberättelse
* bokslut
* årsmötesprotokoll (endast i de fall att trossamfundets organisation har en struktur vilken
innefattar årsmöte).
Senast den 30 september 2019 ska ovanstående vara myndigheten tillhanda.

Redovisning av organisationsbidrag för år 2019
Senast den 31 augusti 2019 ska den årliga redovisningen av fördelningen av innevarande års
organisationsbidrag vara myndigheten tillhanda. Blankett för utskrift bifogas.

Slutligen önskar vi er alla en riktigt fin sommar!

Direktör

