TILL SEKTIONEN FÖR VÄLFÄRDSTJÄNSTER
Ansökan om verksamhetsunderstöd för
ungdoms-, idrottsverksamhet
Ansökan för år:

Budget euro:

Ansökt belopp:

Noterade besök i
verksamheten:

Sökandes namn:

Adress:

Bank och kontonr:

Registreringsår:

Medlemsantal:

Ordförande:

Antal pojkar under 29 år Antal flickor under 29 år
med i regelbunden
med i regelbunden
verksamhet:
verksamhet:

Telefon:

Adress:

Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer:

Verksamhetsplatser:

Tilläggsuppgifter:

□ Sökande samtycker till att kommunens revisorer får granska ansökandens förvaltning och räkenskap.
□ Bifogat ansökan verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för föregående år.
□ Bifogat ansökan verksamhetsplan och budget för den period för vilket understödet söks.
□ Bifogat ansökan specificierad deltagaredovisning, varur framgår lagens, verksamheternas , arrangemangens
antal deltagare, i deltagarredovisningen bör framgå besök i regelbunden verksamhet/besök i tillfällig verksamhet

□ Bifogat föreningens handlingsprogram

för förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier.

Larsmo: _____._____ 20__
___________________________
Ordförande
Direktiv för ifyllnad av blanketten på baksidan!

__________________________
Sekreterare

Direktiv för ifyllande av ansökningsblanketten:
Ansökan för år: Ange här för vilket år bidragsansökan gäller.
Budget euro: Föreningens budgeterade totala utgiftssumma.
Ansökt belopp: Belopp som föreningen ansöker i bidrag.
Noterade besök i verksamheten: Ange här det totala antalet besök som gjort i föreningen under
senaste redovisningsår. Besök räknas enligt exempel: 10 ungdomar med på träning 12 gånger ger
120 besök, 92 personer med på föreningens julfest ger 92 besök, 14 ungdomar med på ett tredagars
läger ger 14 besök, etc. OBS! Bifoga alltid ansökan en redovisning där antalet besök framgår som
gjorts i respektive arrangemang eller grupp av arrangemang.
Sökandes namn: Ex. föreningens fullständiga namn.
Adress: Adress dit föreningen önskar uppgifterna om ansökningens resultat, ex. ordförandes adress,
verksamhetsledares adress el. dyl.
Bank och kontonummer: Bankens namn och kontonummer
Registreringsår: När föreningen r.f. registrerats.
Medlemsantal: Antal medlemmar som registrerats i aktuell medlemsförteckning.
Antal pojkar under 29 år med i regelbunden verksamhet: Antalet som minst 1 ggr/vecka deltar i
föreningens verksamhet.
Antal flickor under 29 år med i regelbunden verksamhet: Antalet som minst 1 ggr/vecka deltar i
föreningens verksamhet.
Ordförande: Namn
Telefon: Nr. även ev. mobil nr.
Adress: Ordförandes fullständiga adress, även e-post adress.
Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer: Enligt föreningens stadgar och
verksamhetsplan.
Verksamhetsplatser: Ange var verksamheten utövas.
Tilläggsuppgifter: Ev. uppgifter som bör beaktas.

 Sökandes samtycke till att kommunens revisorer får granska ansökandens förvaltning och
räkenskap. Bör vara ikryssat
 Bifogat ansökan verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för
föregående år. Bör vara ikryssat och bilagorna bifogade ansökan.
 Bifogat ansökan verksamhetsplan och budget för den period för vilket understöd söks. Bör
vara ikryssat och bilagorna bifogade.
 Bifogat ansökan specificierad deltagaredovisning, varur framgår lagens, verksamheternas ,

arrangemangens antal deltagare, i deltagarredovisningen bör klart framgå besök i regelbunden
verksamhet/besök i tillfällig verksamhet. Bör vara ikryssat och bilagorna bifogade.
 Bifogat föreningens handlingsprogram för förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier. Bör
vara ikryssat och bilagorna bifogade.

Ansökan dateras och undertecknas av ordförande och sekreteraren.

