
ANSÖKAN OM UNDERSTÖD ÅR _______
för kultur-, musei-, idrotts- och ungdomsverksamhet

Årsberättelse
Bokslut
Revisionsberättelse
Verksamhetsplan
Budget för
Föreningens stadgar (ifall ny sökande el. ändring)
Annat, vad?

Ansöker om: 1. Verksamhetsbidrag                              2. Projektbidrag

3. Driftsbidrag    4. Museibidrag

Bilagor

Är sökanden registrerad förening? Ja              Nej

Föreningens / gruppens / enskildas namn Verksamhetsformer

Ordförandens namn Sekreterarens namn

Ordförandens adress Sekreterarens adress

Ordförandens hemtelefon/arbetstelefon/gsm Sekreterarens hemtelefon/arbetstelefon/gsm

Kassörens namn Till vem skall föreningens post skickas = kontaktperson 

Kassörens adress Kontaktpersonens adress

Kassörens hemtelefon/arbetstelefon/gsm

Skriv hit en e-post dit fritidskansliet kan skicka aktuell information som snabbt bör komma ut till föreningarna

Kontaktpersonens hemtelefon/arbetstelefon/gsm

Medlemsantal

under 18 år

Medlemsantal

över 18 år

Medlemsantal

totalt

Gäller all sorts

verksamhet

Antalet ledda

tillfälen under

året

Antalet personer

som deltog per tillfälle

(medeltal)

Antalet personer

totalt i verksamheten

Ansökes verksamhetsbidrag €

IBAN kontonummer

Ansökes projektbidrag € Ansökes driftbidrag € Understöd som erhållits från

annat håll totalt

BIC-kod

Driftsbidrag kan sökas av föreningar med ungdomsverksamhet

Detta är en elektronisk blankett
fyll i på datorn eller för hand och skriv ut



Beskrivning av verksamheten och för vilket ändamål bidraget skall användas

Tilläggsuppgifter

Uppvärmningskostnader €

Följande ifylles av föreningar som ansöker om driftsbidrag (har eget hus)

Följande ifylles av de som ansöker om driftsbidrag 

Lokalitetens-/ernas namn och adress

Till vad annat än barn- och ungdomsverksamhet används lokaliteten?

Lokalitetens våningsyta m2

Elektricitet € Vatten och avlopp € Hyresavgifter och arrende för
lokaliteter €

Försäkringar € Avfall € Gårdskarl € Annat €

Fastighetsreparationer € Övriga kostnader € Hyresinkomster € Totala utgifter / inkomster €

Sökande samtycker till att kommunens revisorer, om de så önskar, får granska sammanslutningens förvaltning och
räkenskap. Ja              Nej

Ort Datum Underskrift

Sökandes underskrift
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