ANSÖKAN

Kultur- och fritidsförvaltningen
Kulturavdelningen

om VERKSAMHETSSTÖD för
kulturorganisationer

2018

Sökande
Förening/Organisation
Adress

KundID (KFF notering)

Kontaktperson

Organisationsnummer

E-post

Postadress

Mobil

Bankgiro/Pluskonto/bankkonto inkl. cl. nr.

Sökt belopp 2017

Telefon dagtid

Har ni sökt annat stöd från KFF?  JA
Om ja – ange vilket/vilka:

 NEJ

Motivering
(Ange för vilket/vilka ändamål verksamhetsstöd söks)

 se bilaga

Verksamhet
(Kortfattad beskrivning av organisationens mål och syfte)

 se bilaga

Kultur- och fritidsförvaltningen

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 2 (2)
om VERKSAMHETSSTÖD
2018

Kulturavdelningen

För att vi skall kunna bedöma organisationens verksamhet och behovet av stöd är det viktigt att nedanstående
dokumentbifogas ansökan (digitalt eller i pappersform). Budget och verksamhetsplan kommer att ställas mot
kommande bokslut och verksamhetsberättelse som en kontroll av att beviljat verksamhetsstöd har disponerats
i enlighet med ansökan.

Ofullständig ansökan kommer EJ att behandlas.

För att ansökan skall behandlas krävs att föreningens
Obligatoriska dokument att bifoga
innevarande årsmöteshandlingar finns registrerade hos KFF.
Bifogar verksamhetsplan för 2018
Dessa skall innehålla: Verksamhetsberättelse,
Bifogar budget för 2018
årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse (balans- och
Bifogar ev övrigt
resultaträkning) samt revisionsberättelse. Samtliga dokument
Ja- följande:
skall vara underskrivna och protokollet skall vara justerat.
Dessa skickas till: forening@gotland.se





Medlemmar eller motsvarande (kan ej ålder/kön anges, vänligen ange tolala antalet medlemmar)
Medlemmar
0 - 6 år:
Pojkar

Flickor

Medlemmar
7 - 20 år:
Totalt

Pojkar

Flickor

Totalt

Medlemmar
21-25 år:

Medlemmar
26 år och äldre:

Män

Män

Kvinnor Totalt

Kvinnor Totalt

Samtliga
medlemmar,
alla kategorier
Totalt antal medl:

Offentlig handling och personuppgiftslagen
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.
Nedanstående namnteckning godkänner även handlingens publicerande enligt PUL (SFS 1998:204)

Underskrift (namnteckning om ansökan sker i pappersform)
Ort och datum

Av styrelsen utsedd firmatecknare

E-postadress

Namnförtydligande:

Övrig information:
• Skicka in ansökan senast den 31 augusti 2017 till nedanstående adress

Skickas in till:
registrator-kfn@gotland.se
alternativt
Region Gotland
Kultur- och fritidförvaltningen
621 81 VISBY

För ytterligare upplysningar vänligen kontakta:
Madeleine Nilsson
Kulturutvecklare
Tel: 0498 26 96 28
E-post: madeleine.nilsson01@gotland.se

