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VERKSAMHETSBIDRAGSANSÖKAN 

Förening 

Adress Hemort 

Bankkonto 

Belopp som söks € Registreringsår Medlemsantal Antal aktiva medlemmar 

0-18år 19 år och äldre 

Föreningens ordförande Adress 

Telefonnummer E-post 

Sekreterare Adress 

Telefonnummer E-post 

Kassör Adress 

Telefonnummer E-post 

Verksamhet (målsättning, verksamhetsformer) 

Verksamhetsplatser 

Tilläggsuppgifter 

Till ansökan bör fogas följande bilagor 

    Verksamhetsberättelse från föregående år 

 Verksamhetsplan för den period för vilken understödet söks 

    Bokslut för senaste räkenskapsperiod  

    Budget för den period för vilken understödet söks 

    Eventuella andra bilagor, vilka? 



Regelbundna grupper med eller/utan ledare

Gruppnamn Antal deltagare 
per grupp 

Ledarens namn Ledarens 
telefonnummer 

Hur ofta 
träffas 
gruppen

1 ggr 
/vecka 

Flera ggr 
/vecka 

Några ggr 
/månad 

Några ggr 
i året 

Engångsevenemang för i år Antal deltagare 

Bidrag från kultursektorn 

Ort och datum

_________________________________________
Underskrift

_________________________________________
Namnförtydligande

_________________________________________
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