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YTTRANDE 

Ang Bidragsansökan till Möklintaveckans 25-årsjubileum 

"Möklintaveckan" har inkommit med ett evenemangsstöd-förlustgaranti för sitt 25-
årsjbileum 10-13:e juli 2014. 

Efter beräkning utifrån kostnader och inkomster har arrangören kommit fram till att 
underskottet beräknas till12 500 kr. 

Evenemangen är gratis och de enda intäkter man beräknar få är genom 
marknadsplatser. 

Med ovanstående motivering och att det 2014 är 25 år sedan Möklintaveckan 
startades tillstyrker vi förslaget om ett bidrag på max 12 500 kr för Mö klintaveckans 
25- årsjubileum. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 12 500 kr i förlustgaranti för arrangerande av" Möklintaveckans 
25-årsjubileum" 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

Aktbllega 

-3 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 

Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224·188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Åke lantz 
Fritidsutvecklare 

Kultur- och fritidskontoret 
ake.lantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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Evenemangsdatum
22

.QS.
2014 

\ Organisationsnummer 
226553

_
6 

\ Hemsida 

Föreningens namn M kl intafonden Adress 
rensmur 101 

Kontaktperson H l H d anne e e en Postnummer 733 97 Sala 

Telefon och e-post • . 
0767145982 moklmtaveckan@gma1l.com 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) b'f t 

se 1 aga program 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare BQ Bedömt antal besökande7000_1 OOOO 

Antal övernattande övernattningsställen 

Deltagaravgift O Entreavgift Q 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan} 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? M klintaveckan 

Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang 
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag) 

Belopp som söks 20 OOOkr 

Marknadsföring 
Hur kommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt) 

1!1 Lokalt 1!1 Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

Iii! synas i annonser 

1!1 synas på arrangörens hemsida 

1!1 synas l programbladet 

D synas i övriga trycksaker {ange vilka} : 

O få annat erbjudande, ange vllket: 

O annat, ange vad: 

Datum 201405 
22 

Underskrift 

D få tillgång till marknadsplats 

D få utrymme för roll-u ps 

O få utrymme på banderoller, antal: 

D synas på nummerlappar 

O synas i start- och resultatlistor 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärdering och ekonomisk redovisning skickas tilf Sola kommun 
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Ut ·n rg1 er 
Ljudtekninker & musikanläggning 

Skyltninq av evenemanq 

Inköp av material till barnens egna dagar 

Trollkarl till barnens dagar 

Inköp av qraveradjubileumsskylt 

T ransportkostnader 

Hyra av mark av kommunen 

Tillstånd från polisen 

Totalt 

Inkomster 
Marknads & loppis platser 

Totalt 

Totalt 
Inkomster 
utgifter 
Resultat 

10 000,00 kr 

2 350,00 kr 

3 500,00 kr 

8 000,00 kr 

500,00 kr 

1 850,00 kr 

500,00 kr 

800,00 kr 

27 500,00 kr 

15 000,00 kr 

15 000,00 kr 

15 000,00 kr 
27 500,00 kr 
12 500,00 kr 



Möklintafonden 
Hannele Heden, 
ordförande Möklintaveckan 
0767-14 59 82 

SALA KOMMUN 
Kommunstywlsens förvaltning 
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Möhlintavecban 25 år 10-13 juli 

Mö klinta 2014-03-19 

Sala Kommun 
Kultur- och fritidskontoret 

Box 304 

733 25 sala 

l juli är det, i enlighet med traditionen, dagsfär Mäklintaveckan l Vecka 28 varje år öppnar vi i 
Mäklinta portarna för en hel del glam och yra, från invigningen på torsdagen till avslutningsdagens 
marknad och fest. Här finns något för både barn och vuxna, med genuina gammaldags saker som 
kolmila, släktforskning & lite nyare aktiviteter som, baktävling, melodikryss, helikoptertur, 
naturligtvis kabingan och en hel del bara för barnen. Nytt för i år är en dag för hantverkare- ullens 
dag, hela fredagen 11 juli går i ullens tecken. Ni kommer säkert att hitta många programpunkter som 
intresserar Er. Ni kommer säkert också att förstå den genomgående iden i Möklinta-Veckans 
program: Det skol/ finnas något av intresse för alla åldrar och priserna skall vara sådana att alla har 
råd att besöka oss. 

För oss i Möklinta ör Möklinta-Veckan en stor tillställning på många sätt. Otroliga mängder ideellt 
arbete läggs ner på förberedelser, marknadsföring och genomförande. Vi börjar redan på hösten med 
att fundera kring nästa sommars evenemang, organisera arbetsgrupper, boka artister osv. Tack alla 
Ni som bidrar till att Möklintaveckan kan genomföras: eldsjälar, alla stora och små sponsorer och inte 
minst alla besökare. 

Möklinta-Veckan började för tjugofem år sedan som "något för att få lite liv och rörelse i socknen". 
Sedan dess har det rullat på! Vi i Möklinta är väldigt stolta över vår bygd och vad vi åstadkommer. Vi 
vill gärna visa Er alla varför vi tycker att vi kan vara stolta. Besök oss, 
Ni kommer inte att bli besvikna l 

Många år har gått då vi arbetat hårt med att få Möklintaveckan att fungera och i år 
firar vi 25 år! Vi i Möklintafonden ansöker nu för första gången stöd av Sala kommun för 
att kunna marknadsföra Möklintaveckan. Vi önskar att lyckas göra vårat 25:e år till en riktig 
fest, med tusentals besökare. l år vill vi trycka en tidning där vi lyfter fram initiativtagarna, 
där vi visar upp våra företagare som kämpar för ett liv på landet, där vi stolt kan visa upp 
våra sponsorer och mycket mycket mer. Men för att lyckas med detta så behöver vi få med 
vår kära kommun- vi behöver er hjälp! Var med och stöd Möklintaveckan. 

Vi ansöker härmed en summa på 60.000kr 
Ni får självklart en stor och fin ruta i Möklintaveckanbladet 

Med vänlig hälsning// 

~Hic/~;:1!-1 U/& z;ceu/ c __ 

Hannele Heden, Ordförande Möklintaveckan 
Tel: 0767-14 59 82 
Org-nr: 879500-5472 
Bankgiro: 882-8964 


