ANSÖKAN om

FÖRENINGSBIDRAG
Uppgifterna avser föregående verksamhetsår

Kultur och fritidsförvaltningen

FÖRENINGSUPPGIFTER
Organisation/Förening

Postgiro

Bankgiro

c/o namn adress

postnr ort

Riksorganisationens namn

Organisationsnr(från skattemyndigheten)

Ordf namn, adress & E-post

tel.bost

tel.arb

Sekr namn, adress & E-post

tel.bost

tel.arb

Kassör namn, adress & E-post

tel.bost

tel.arb

OBS! Uppgifterna publiceras i vårt föreningsregister.

MEDLEMSREDOVISNING
Antal medlemmar och avgifter. Vid kommunövergripande förening anges antal från Alvesta kommun.
Åldersgrupp

Antal

Flickor/damer

Pojkar/herrar

Avgift

0-6 år
7-25 år
25-år
Summa

A. AKTIVITETSBIDRAG
Redovisas på kommunens blankett för kalenderår. Närvarokort skall föras
och sparas i 4 år.

Kultur & Fritids ant.

Antal godkända sammankomster
(minst 3 deltagare 7-25 år, plus ledare): …………………………………….…..…
Antal godkända aktiviteter 7-25 år: …………………………………………………
Med aktivitet avses varje gång någon medlem, 7-25 år, deltagit i en godkänd av
föreningen anordnad sammankomst.Se bestämmelserna A. Aktivitetsbidrag!
OBS! Den som inte redovisar närvaro enl ovan söker
D: Främjandebidrag nästa sida.

Ansökan ska vara Kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 15 april. Försenad
ansökan behandlas ej. Till ansökan skall bifogas verksamhetsberättelse med redovisning av
föregående års verksamhet, ekonomisk redogörelse, revisionsberättelse samt senaste
budget och verksamhetsplan för kommande år.

Organisationsnr
212000-0639

Besöksadress
Centralplan 1

Postadress
342 80 Alvesta

Telefon
0472-150 00 vx

Hemsida
www.alvesta.se

E-post till förvaltningen
kulturochfritid@alvesta.se

D. FRÄMJANDEBIDRAG
Kan sökas av den som inte söker A. Aktivitetsbidrag!
Föreningsverksamhet Ifylles om möjligt av sökande av D.Främj.bidrag
Vid kommunövergripande verksamhet anges deltagare
från Alvesta kommun

Kultur & Fritids antekningar

Antal sammankomster:..........................................................................
Antal medlemsaktiviteter:.......................................................................
ange om möjligt deltagare 7-25 år av dessa .........................................
Med medlemsaktivitet avses varje gång någon medlem
deltagit i en av föreningen anordnad aktivitet eller möte.
Av föreningen anordnade öppna och offentliga lokala arrangemang
Antal sammankomster/arrangemang:......................................................
Ange om möjligt antal besökare:..............................................................

Föreningen ansöker härmed om D.FRÄMJANDEBIDRAG.
med kronor..............................................................................................

C. BIDRAG TILL FÖRHYRDA LOKALER
Hyra av lokal ska godkännas i förväg av kommunen. Se bestäm. C. Bidrag till förhyrda lokaler
Lokalens adress
Hyra kr
OBS! Ange
Kronor
Kultur & Fritids anteckningar
ant.timmar+timtaxa för
Hyresavt. godkänt: ja nej
t ex bollhall etc
Godk.hyra: ............................kr

Ev. inkomster f. ovanstående lokaler
(egen uthyrning etc)
kr

Kronor

Kultur & Fritids anteckningar

FÖRSÄKRAN/UNDERSKRIFT
I denna ansökan lämnade uppgifter med tillhörande bilagor är korrekta intygas:

År...............................

Datum..................................

...................................................
Ordförande

…………………………………………. ………………………………………….
Kassör
Revisor

…………………………………….. …………………………………………. .…………………………………………
namnförtydligande
namnförtydligande
namnförtydligande

