Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan

om aktivitetsstöd och resor för
ungdomsverksamhet (ej idrott via IdrottOnline)
Sökande

Förening/Organisation

Organisationsnr.

Adress

Postadress

Uppgiftslämnare

Bankgiro/Pluskonto

E-post

Telefon

Föreningshandlingar

Ansökan avser perioden:
År

1 januari – 30 juni

 Verksamhetsberättelse
 Ekonomisk berättelse

1 juli – 31 december

 Revisionsberättelse

 Ja, de senaste är inskickade.
 Nej, vi ska ännu komplettera med det.

 justerat Årsmötesprotokoll
Aktivitetsstöd
Närvarokortets Typ av aktivitet
nummer

Antal
Sammankomster

Antal
Deltagartillfällen

Flickor, ålder
7-12

13-16

Pojkar, ålder
17-20

Funk.v.

Totalt antal sammankomster
och deltagartillfällen (ev. transport
till ny blankett)
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7-12

13-16 17-20 Funk.v.

Summa

Kultur- och fritidsförvaltningen

Ansökan om stöd för
distrikt/resor ungdomsverksamhet

2 (2)

Resestöd – ungdomsresor (redovisning av genomförda resor utanför Gotland under det senaste verksamhetsåret)
Datum

Resans ändamål - varför

Resmål - vart

Antal
resande
12-18 år

Antal
resande
19-20 år

Totalt antal resande medlemmar:

Medlemsantal per den 31 december (redovisas endast vid ansökan 15/2)
Antal medlemmar 0-6 år, Betalande medlemmar i
(ej stödberättigade)
åldern 7-20 år
Pojkar

Flickor

Pojkar

Totalt antal
Medlemmar överstigande
stödberättigade i
20 år (ej stödberättigade)
åldern 7-20 år

Flickor

Män

Totalt antal
medlemmar per 31
december

Kvinnor

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 15 februari (för höstens verkamhet) eller den 15 augusti (för vårens verksamhet)
 Utbetalning kan ske efter handläggning inom två månader efter inkommen ansökan
 Bidragsbestämmelser finns på www.gotland.se/kulturfritid/stod
 För ytterligare upplysningar: forening@gotland.se eller tfn. 0498-26 90 00 (vx)
Ansökan skickas till: (kan e-postas i pdf-format med signaturer)
Adress: Kultur- och fritidförvaltningen, 621 81 VISBY
E-post: forening@gotland.se
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