Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan

om verksamhetsstöd för social förening
Sökande

Förening/Organisation

Organisationsnr.

Adress

Postadress

Uppgiftslämnare

Bankgiro/Pluskonto

E-post

Telefon

Ansökt stöd
Sökt belopp från Kultur- och fritid

 Ja de senaste handlingar är inskickade.
 Handlingar bifogas här med ansökan.

Föreningens senaste årsmöteshandlingar ska alltid finnas hos
Kultur- och fritidsförvaltningen för att stöd skall kunna sökas.

Ekonomi (föregående år)
Balansrapport 31/12

Resultatrapport 31/12

Tillgångar

Intäkter

Kapital och skulder

Kostnader
Resultat

Medlemmar

(uppdelning om möjligt)

< 6 år

7-20 år

21-25 år

26-64 år

65 >

Betalande totalt

flick

pojk

flick

pojk

kvinna

man

kvinna

man

kvinna

man

Deltagande i verksamheten
/öppna (ej betalande) medl.

flick

pojk

flick

pojk

kvinna

man

kvinna

man

kvinna

man

Verksamhet
Kort verksamhetsbeskrivning i huvudsak

Kultur- och fritidsförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Webbplats www.gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-kfn@gotland.se

Org. nr. 212000-0803

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan om stöd för
projekt/arrangmang

2 (2)

Verksamhet kommande år
Beskriv kort vad de sökta pengarna ska gå till och om någon särskild satsning sker kommande år:

PUL – Personuppgiftslagen (SFS 1998:04)
De allra flesta handlingar till kommunen är offentliga handlingar. Den nya tekniken gör att offentliga handlingar är sökbara på
internet via Region Gotlands hemsida. Då ansökningsblanketter skrivs under med föreningens firmatecknare, måste denne vara
medveten om att ansökningshandlingen är en offentlig handling och den kan återfinnas på internet. OM publicering av
ansökningshandlingen INTE godkänns, kontakta Kultur- och fritidsförvaltningen för rådgivning och lösning.

Nedanstående namnteckning godkänner även handlingens publicerande enligt PUL (SFS 1998:204)
Ort

Av styrelsen utsedd firmatecknare

Datum

Namnförtydligande:

Övrig information:
 Ansökan ska vara inne senast 1 november.
 Kultur- och fritidsnämnden beslutar om stöd på februarisammanträdet och kan utbetalas efter beslut.
 Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod
 För ytterligare upplysningar: forening@gotland.se eller Johanna Larson tfn: 0498-269676
Ansökan skickas till: (kan e-postas i pdf-format med signaturer)
Adress: Kultur- och fritidförvaltningen, 621 81 VISBY
E-post: registrator-kfn@gotland.se

