blankett R

sid 1(2)

REGISTRERING

Kultur- och fritidsenheten
576 80 Sävsjö
Tel. 0382-152 00

Ansökan om STARTBIDRAG till nybildade ideella föreningar samt
PENSIONÄRSFÖRENINGARS Redovisning & Ansökan om bidrag.

Denna blankett används av alla organisationer för ÅRLIG REGISTRERING vilket är en förutsättning för kommande års samverkan mellan er organisation och kultur- & fritidsenheten.
Kryssa i de bidrag ni vet att föreningen kommer söka, sista ansökningsdatum anges inom parantes.
ALLMÄNNA BIDRAG TILL KULTUR- OCH FRITIDSLIVET
(A) Arrangemangsbidrag (2 mån innan

ÖVRIGA BIDRAG (skriftlig ansökan)

(B) Investeringsbidrag (1/3 & 1/9)

Folkbildande organisationer (1/4)

(C) Integrationsbidrag (löpande)

arrangemang , dock senast 15/5 för arr 15/7-15/9)

BIDRAG TILL FÖRENINGAR MED EGEN BARN- OCH UNGDOMSVERKSAMHET
(D) Lokalt aktivitetsstöd (25/8 & 25/2)

(E) Hyresbidrag (1/3)

(F) Anläggningsbidrag (1/3)

Särskild prövning (löpande)

(G) Samlingslokalsbidrag (1/3)

(R) Pensionärsföreningar (1/3)

Ungdomsinitiativ (löpande)

(Använder enbart denna blankett!)

(Kontaktar lokal ungdomsrepresentant)

KULTURBIDRAG
(G) Verksamhetsbidrag Kultur (1/3)

Föreningsuppgifter
FÖRENINGENS NAMN
Föreningens utdelningsadress
Plusgiro

Postnr

Bankgiro

Telefon, föreningens kansli

Föreningens e-postadress

Postort

Föreningens hemsida

Föreningens bildande (Datum)

Riksorganisation

KONTAKTPERSON

Tfn dag/Mobil

Tfn kväll

Utdelningsadress

Postnr

Postort

ORDFÖRANDE

Tfn dag/Mobil

Tfn kväll

Utdelningsadress

Postnr

Postort

SEKRETERARE

Tfn dag/Mobil

Tfn kväll

Utdelningsadress

Postnr

Postort

KASSÖR

Tfn dag/Mobil

Tfn kväll

Utdelningsadress

Postnr

Postort

E-post

E-post

E-post

E-post

Bidragsgrundande uppgifter
Medlemsuppgifter Betalande, matrikelförda och till riksorganisation redovisade medlemmar 2016-12-31 (P=pojkar, F=flickor, M=män, K=kvinnor)
Ålder
00-06 år

Antal P/M

Antal F/K

Ange föreningens medlemsavgifter kr/person
Ungdom
Vuxen

07-25 år

Ange föreningens spelaravgifter (eller liknande)

26 år- äldre

Ungdom

+65år (anges enbart av

Pensionärsföreningar ifyller även
föregående års deltagaraktiviteter:

pensionärsföreningar)

Totala antalet
medlemmar

Vuxen

Familj

2

Föreningens lokaler och/eller anläggningar:
Namn på lokal anläggning

Typ

Antal

Storlek m²

Storlek m²

_______________ _______ _______ ______

_____

_______________ _______ _______ ______

_____

_______________ _______ _______ ______

_____

Hyrd

Ägd

Ansökan om STARTBIDRAG
Vi har ej haft verksamhet tidigare & önskar att Kultur- & fritidsnämnden beviljar oss STARTBIDRAG
Som underlag för beslutet anges i medlemsuppgifterna hur många medlemmar vi hade vid bildandet.
Om det är första gången ni registrerar er hos oss ska ni bifoga:
 Protokoll från bildandet
 Stadgar

Datum för bildandet: __________________

Viktigt för ansökan
följande handlingar skall bifogas ansökan:
 Verksamhetsberättelse från föregående år

Datum för årsmöte: ______________

 Resultat- och balansräkning från föregående år
 Revisionsberättelse från föregående år

Bidrag kommer inte att betalas ut förrän kompletta handlingar har inkommit!
Följande handlingar saknas: 1 __________________________________________________________________
2 __________________________________________________________________
3 __________________________________________________________________
4 __________________________________________________________________
5 __________________________________________________________________
Handlingar som saknas skall kompletteras senast en vecka efter årsmötet!

Samtycke till publicering

Riktigheten i ovanstående uppgifter intygas:

_______________ den ____/___ 20___
_______________________________
Ordförandens namnteckning

Undertecknad samtycker till att uppgifter
om föreningen publiceras i tryck, samt i
de digitala plattformar kultur- och
fritidsenheten använder.

_______________________________
Ordförande

