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Kultur och fritidsnämnden

INVESTERINGSBIDRAG, FÖRENINGSDRIVNA

SAMLINGSLOKALER 2018, DNR 2017/1325.

FÖRENINGSDRIVNA  SAMLINGSLOKALER  -  INVESTERINGSBIDRAG
Ansökan lämnas införe 2 maj.

Föreningen skall ha sitt säte och sin huvudsakliga  verksamhet  inom Sala kommun.

lnvesteringsbidraget syftar till att stödja föreningar som driver egen  eller  kommunal

samlingslokal.
Bidraget avser mer omfattande reparationer eller kostsamma förbättringar av

samlingslokalen som innebär en standardhöjning.

Ansökan är en bekräftelse på att följande bidragskrav tillgodoses:

att lokalen står till föreningslivets och allmänhetens förfogande.

att det finns möjlighet för funktionshindrade att nyttja anläggningen.

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: årsmötesprotokoll,
verksamlietsberöttelse, bokslut samt revisionsberöttelse.
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BIDRAG  till  Samlingslnlmlcrna.  ansökningar  2018-202l 20I7—1l-03
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Gnlvmaltur um1cucr 47
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Nva  E'r'mstcr ll)(l
Solceller 200
Golv ':rkcn slum Milch l [JO
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