
Ansökan om kommunalt Sid (av):

Lokalt aktivitetsstöd

Föreningens namn Ansökan för våren insänds senast 25 augusti

Ansökan för hösten insänds senast 25 februari

c/o adress 1 jan - 30 juni 1 juli - 31 dec

År: 20 År: 20

Utdelningsadress E-postadress

Postnummer och ort Uppgiftslämnarens namn

Post/Bankgironr Telefon dag Telefon kväll

På ansökan sammanställs föreningens aktiviteter från förda närvarokort. Varje närvarokort måste ha ett 

specifikt nummer. Ange det totala antalet bidragsberättigade sammankomster för kommunalt bidrag.

Antal bidragsberättigade deltagare per sammankomst specificeras på kön och åldersgrupper. 

Om verksamhet avser deltagande i Idrottsskolan ska detta framgå i fält Aktivitet

För kommunalt stöd gäller åldern 7-20 år och 5-25 deltagare per sammankomst.

(För deltagare med funktionsnedsättning finns ingen övre åldersgräns.)

För mer information se baksida.

Kommunalt

Närvaro- Aktivitet Antal Flickor Funk.ned Pojkar Funk.ned

kortsnummer sam.k. 7-12 13-16 17-20 21- 7-12 13-16 17-20 21-

Totalt antal sammankomster och

deltagare (ev transp. till ny blankett)

Totalsumma

deltagartillfällen

FÖR SENT INKOMNA ANSÖKNINGAR BERÄTTIGAR EJ TILL BIDRAG

Efter granskning av redovisade närvarokort intygas att uppgifterna är korrekta enligt gällande bestämmelser.

Ort och datum Anteckningar

Föreningens ordförande

eller kassör

Ansökan sänds till Stenungsunds Kommun, Föreningsstöd, Stenungsund Arena,

Nösnäsvägen 2, 444 47  Stenungsund



Ansökan om lokalt aktivitetsstöd

Så här ansöker föreningen:

1. Vid varje sammankomst ska närvarokort fyllas i. Varje närvarokort ska vara 
numrerade med ett specifikt nummer.

2. Året delas in i två redovisningsperioder, 1/1 - 30/7 och 1/7 - 31/12. Ansökan
lämnas senast den 25 februari för höstens aktiviteter och 25 augusti för
vårens aktiviteter. För sent inkommen ansökan berättigar inte till bidrag.

3. Föreningens närvarokort ska sammanställas och redovisas på ansöknings-
blanketten. 

4. I ansökan uppges föreningens namn, adress, uppgiftslämnare, postgiro-
nummer, period och år samt telefonnummer.

5. I kolumn Antal sam.k. anges totalt antal bidragsberättigade  sammankomster

för respektive närvarokort. Har fler närvarokort använts för samma grupp 
anges endast antal sammankomster en gång. Gör gärna klammer om de 
närvarokort som avser samma grupp. Det går också bara att skriva fler
närvarokortsnummer på samma redovisningsrad. 
För att en sammankomst ska vara bidragsberättigad måste en grupp bestå
av minst 5 deltagare (inklusive ledare i bidragsberättigad ålder).

6. Från närvarokorten förs antal bidragsberättigade deltagartillfällen över från 
kolumnerna under flickor/pojkar och respektive åldersgrupp. Bidrag erhålles
för max 25 deltagare per sammankomst.

7. Summera antalet sammankomster och deltagartillfällen. Denna summa
transporteras till nästa blankett om ni har flera ansökningsblanketter. 

8. Summera det totala antalet deltagartillfällen på sista sidan.

9. Ansökan undertecknas av föreningens ordförande och revisor eller kassör.

10. Kultur&Fritid har rätt att för kontroll kräva in närvarokort och medlems-
matrikel. Kultur&Fritid har också rätt att hålla inne bidrag eller del av
bidrag vid felaktigheter. 


