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LEDNINGSUTSKOTIET 

Ang ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti 

Ranstaby fritidsförening ansöker om 3 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av 
panikteaterns: Tid för avgång- en skenbar komedi 17 mars, 2013. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 3 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av panikteaterns: Tid 
för avgång- en skenbar komedi 17 mars, 2013. 

Kultur- och fritidsenheten 
/-:7 '/f ., 

11 l i 

ko~er~l~o~ 
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YTTRANDE 

SAlAKOMMUN 
Kultur- och fritidsförvaltningen 
Box 304 
733 25 Sa!a 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5 
Växel: 0224-555 01 
Fax:0224-17590 
kulturfritid@sala.se 

Roger Nilsson 
Fritidsintendent/stf kultur- och fritidschef 

Roger.Nilsson@sala.se 
Direkt: 0224-555 04 

www.sala.se 
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ANSÖKAN OM STÖD Till EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

KOMMUN 

ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

BAlAKOMMUN 
Kultur & Fritid 
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Deltagare/besökare 

- e n s .k e-n ar
kom ed/, 

Antal deltagare J S ; Bedömt antal besökanj~ -o s) 
Antal övernattande övernattningsställen 

-
DeltagaravgiJ .:. '- ooo:-

Entreavgift J tJ O t _ 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Ti!fvilken/vilkaaktivitet/ersöksför!ustgaranti? Je:: Q j e r-
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som SÖ/Yo yY) i?1 t/ YJ ,) Cc'o:- ~S-om .Som 'J tY/Jo /'n)r,/ r 

Marknadsföring 
;;::ommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt) 

okalt O Nationellt D Internationellt 

Vid ett bjfall kommer Sala kommun som motprestation att 

lla.synas i annonser D få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

_){Synas på arrangörens hemsida D få utrymme för roll·ups O synas i start- och resultatlistor 

J( synas i programbladet O få utrymme på banderoller, antal: 

O synas i övriga trycksaker (ange vilka): 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

O annat, ange vad: 

Underskrift 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet materi , utvärdering och ekonomisk redavisning skickas till Sa/a kommun 

l 


