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Ta del av bidragsreglerna innan ansökan:
www.karlsborg.se/foreningsbidrag

ANSÖKAN AVSER
År

FÖRENING
Föreningens namn

Organisationsnummer

Bankgiro/Plusgiro nummer

Adress

Postnummer

Postort

Telefonnummer, kansli

E-postadress

KONTAKTPERSON
Namn

E-postadress

Adress

Postnummer

Telefonnummer

Mobilnummer

Postort

BIFOGADE HANDLINGAR
Följande handlingar ska bifogas ansökan, såvida inte dessa handlingar redan lämnats in till kultur- och
fritidsförvaltningen i annat ärende.
Bifogade handlingar/redan inlämnade handlingar:
Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Balans- och resultaträkning

PROJEKTETS HUVUDSAKLIGA MÅLGRUPP
Pojkar

Målgruppens huvudsakliga ålder:

Uppskattat antal deltagare:

Flickor

Målgruppens huvudsakliga ålder:

Uppskattat antal deltagare:

BESKRIVNING AV PROJEKTET/AKTIVITETEN
Projektets/aktivitetens namn

Datum för projektet/aktiviteten

Kort beskrivning av projektet/aktiviteten

Eventuella samarbetspartners/medarrangörer

På vilket sätt har barn och ungdomar varit delaktiga och haft inflytande på projektets tillkomst?

Revisionsberättelse
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KOSTNADSBERÄKNING
Specifikation

Belopp

Summa

FINANSIERING
Specifikation

Belopp

Egen insats
Summa

SÖKT BIDRAG

UNDERSKRIFT
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan
Ort

Datum

Ordförande

Kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Ansökan skickas till: Karlsborgs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Storgatan 16, 546 82 Karlsborg

Kultur- och fritidsförvaltningens anteckningar
Ankom

Handläggare

Dnr.

Registrerad

Registrerade handlingar
Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Revisionsberättelse

Uppdaterade uppgifter i föreningsregistret

Beviljas

Avslås

Maximalt bidrag

Balans- och resultaträkning

Beviljat bidrag

Sign

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana
uppgifter kan också komma att publiceras på Karlsborgs kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller
justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om vilka
personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Karlsborgs
kommun, fritidsnämnden, 54682 Karlsborg. Fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till
samma adress eller ringa 0505-171 67

