Bidragsansökan om
administrations- och
lokalbidrag
Ansökan insändes till nedanstående adress
Ansökan gäller

Administrationsbidrag
Lokalbidrag
Organisation, namn

Organisationsnummer

Adress

Postadress

Organisationen har varit verksam sedan, datum

Medlemsavgift per medlem och år, kronor

Postgiro

Bankgiro

Styrelse
Ordförande, namn
Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

E-postadress
@

Sekreterare, namn
Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

E-postadress
@

Kassör, namn
Adress

Postadress

Telefon bostad (även riktnr.)

Telefon arbete (även riktnr.)

E-postadress
@

Administrationsbidrag (OBS! Åldersgrupperna måste fyllas i för erhållande av bidrag)
Åldersgrupp

Pojkar/Män

Antal medlemmar bidrag sökes för
Flickor/Kvinnor

Summa

4-6 år
7-20 år
21-25 år
Över 25 år
Bidrag sökes för totalt antal medlemmar

Verksamhets-, revisions- och kassabekräftelse bifogas.
Information enligt personuppgiftslagen (PuL)
Personuppgifter i blanketter hanteras enligt lagen om behandling av personuppgifter, 26 § Personuppgiftslagen (PuL). Den registrerade har
rätt att på begäran en gång per kalenderår erhålla gratis besked om vilka personuppgifter rörande den sökande som behandlas eller ej,
varifrån uppgifterna hämtats, ändamålet med behandlingen och till vilka mottagare eller kategorier mottagare som uppgifterna lämnats ut.
Enligt 28§ PuL har den registrerade rätt att begära rättelse beträffande personuppgifter som behandlats i strid mot lagen.
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Lokalbidrag
Lokalbidraget relateras till antalet grundbidragsberättigade deltagare under året, ange antal
Lokalens adress
Förhyrd lokal

Kostnad, kronor

Förhyrd lokal

Kostnad, kronor

Elkostnader

Hyra (inklusive värme och vatten)

Total summa (båda kolumnerna)
Egen lokal

Kostnad, kronor

Egen lokal

Räntor

Skatter

Försäkring

Löpande underhåll
(ska specificeras på särskild bilaga)

Elkostnader

Sophämtning

Sotning

Vatten

Kostnad, kronor

Värme
Total summa (samtliga kolumner)

Lokalbidrag (söks endast av de föreningar som är inrymda i kommunens lokaler och för vilka ett speciellt hyreskontrakt upprättats).
Lokalbidragets storlek relateras till antalet grundbidragsberättigade deltagare under året, ange antal
Anläggning

Hyreskostnader

Namnteckningar
Ort och datum
Ordförande, namnteckning

Namnförtydligande

Kassör, namnteckning

Namnförtydligande

Ifylles av fritidskontoret
Företagsidentitet

Överföring till föreningsregistret, datum

Signatur
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