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Föreningen

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)

Föreningens namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

ANSÖKAN
Kommunala bidrag för 
ungdomsverksamhet 

Datum

E-postadress

Kontaktperson i detta ärende

Med ansökan bifogas: 
Senaste verksamhetsberättelse, årsredovisning  
och revisionsberättelse samt kopia på redovisnings- 
blanketten som ni sänt till er riksorganisation.

Plusgiro/Bankgiro

Medlemsavgiftens storlek föregående år
Uppgifter

Medlemsstatistik
Föreningens antal medlemmar föregående år. 
OBS! Endast medlemmar vilka erlagt beslutad medlemsavgift 
samt aktivt deltagit i föreningens verksamhet skall redovisas. 
Även medlemmar under 4 år och över 25 år skall fyllas i.

Kopia på redovisningsblanketterna som ni sänt till er 
riksorganisation ska bifogas. 
  
 

Aktivitetsbidrag

Antal  
medlemmar Manliga Kvinnliga Summa Individaktivitetstillfällen

Summa 
deltagare 4-25 år

- 3 år

4- 25 år

26 år -

Totalt Summa

Höstens verksamhet

Vårens verksamhet

Lokalbidrag
Lokalbidrag kan endast sökas för verksamhetslokal, som är 
godkänd med särskilt beslut i kultur- och fritidsnämnden. 
Kostnader skall finnas redovisade i bifogad årsredovisning.

I driftskostnader skall ev kostnader för el, olja, vatten och sotning  
upptas. Städnings- och telefonkostnader är ej bidragsberättigade. 
 

Verksamhetslokal Lokalens adress Hyresintäkter
Nettokostnad 
(hyra minus intäkt)

Hyra/ 
driftskostnad

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas

Namnförtydligande

Ort, datum och namnteckning (ordförande) Ort, datum och namnteckning (kassör)

Namnförtydligande

Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 
  
Senast 2 maj

Skickas till

Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr)

Annat

Sala Kommun
Box 304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00
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P
sv
3
K
15-01
© Copyright
Föreningen
ANSÖKAN
Kommunala bidrag för
ungdomsverksamhet 
Med ansökan bifogas:
Senaste verksamhetsberättelse, årsredovisning 
och revisionsberättelse samt kopia på redovisnings-
blanketten som ni sänt till er riksorganisation.
Uppgifter
Medlemsstatistik
Föreningens antal medlemmar föregående år.
OBS! Endast medlemmar vilka erlagt beslutad medlemsavgift
samt aktivt deltagit i föreningens verksamhet skall redovisas.
Även medlemmar under 4 år och över 25 år skall fyllas i.
Kopia på redovisningsblanketterna som ni sänt till er
riksorganisation ska bifogas.
 
 
Aktivitetsbidrag
Antal 
medlemmar
Manliga
Kvinnliga
Summa
Individaktivitetstillfällen
Summa
deltagare 4-25 år
- 3 år
4- 25 år
26 år -
Totalt
Summa
Höstens verksamhet
Vårens verksamhet
Lokalbidrag
Lokalbidrag kan endast sökas för verksamhetslokal, som är
godkänd med särskilt beslut i kultur- och fritidsnämnden.
Kostnader skall finnas redovisade i bifogad årsredovisning.
I driftskostnader skall ev kostnader för el, olja, vatten och sotning 
upptas. Städnings- och telefonkostnader är ej bidragsberättigade.
 
Verksamhetslokal
Lokalens adress
Hyresintäkter
Nettokostnad
(hyra minus intäkt)
Hyra/
driftskostnad
Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas
Ort, datum och namnteckning (ordförande)
Ort, datum och namnteckning (kassör)
Kultur & Fritid
Sala kommun
Box 304
733 25 SALA
 
Senast 2 maj
Skickas till
Annat
Inera AB
2012-02-15
Inera AB
003
Ansökan om kommunala bidrag för ungdomsverksamhet 2012
2016-03-11/EN
7818
P-7818  sv 3 K003 15-01   
© Copyright
	Ange personnummer med 12 eller 8 siffror: 
	flt_txtIdDatumOTid: 
	flt_txtFormId: 
	flt_txtCopyright: 
	Klicka för att skriva ut en tom blankett: 
	Ange telefonnummer dagtid inklusive riktnummer: 
	Ange telefonnummer kvällstid inklusive riktnummer: 
	Ange Föreningens namn: 
	Ange Utdelningsadress (gata, box etc): 
	Ange postnummer med 5 siffror enligt 999 99: 
	Ange postort: 
	Ange datum enligt ÅÅÅÅ-MM-DD: 
	Ange e-postadress: 
	Ange Kontaktperson i detta ärende: 
	Ange Plusgiro/Bankgironummer: 
	Klicka för att spara den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att skriva ut den ifyllda blanketten: 
	Klicka för att avbryta arbetet med blanketten: 
	Denna knapp är inaktiv: 
	flt_txt4Kolumner: 
	Ange Antal manliga under 3 år: 
	Ange Antal kvinnliga under 3 år: 
	Ange summa medlemmar mellan 4-20 år: 
	Ange summa medlemmar över 21 år: 
	Ange Totalt antal medlemmar: 
	Ange Antal kvinnliga mellan 4-20 år: 
	Ange Antal kvinnliga över 21 år: 
	Ange Summan kvinnliga medlemmar: 
	Ange Antal manliga mellan 4-20 år: 
	Ange Antal manliga över 21 år: 
	Ange Summan manliga medlemmar: 
	Ange Summa deltagare under våren mellan 4-20 år: 
	Ange Summa deltagare under hösten mellan 4-20 år: 
	Ange Summa deltagare under året mellan 4-20 år: 
	Ange Verksamhetslokal: 
	Ange Lokalens adress: 
	Ange Nettokostnad: 
	Ange Hyresintäkter: 
	Ange Hyra/driftskostnader: 
	Ange namnförtydligande: 
	Denna knapp är inaktiv: 
	Ange summa medlemmar mellan 4-20 år: 
	Ange telefonnummer inklusive riktnummer: 
	Ange Antal kvinnliga under 3 år: 
	Ange Antal kvinnliga mellan 4-20 år: 
	Ange Antal kvinnliga över 21 år: 
	Ange Summan kvinnliga medlemmar: 
	TextField1: @epost



