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YTTRANDE 

Ang Möklintagårdens ansökan om evenemangsstöd-förlustgaranti 
i samband med barnunderhållning i M ök! intagården 

En ansökan har inkommit från Möklintagården att få evenemangsstöd-förlustgaranti 
så de kan engagera ett musikband "AyaBayaBand" som underhållning för barn i 
samband med Möklintaveckan 2014-07-10. 

Ansökan gäller en förlustgaranti på 11750 kr. 

Vi tillstyrker ansökan om en förlustgaranti på max 11750 kr för barnunderhållning i 
Möklintgården. 

Förslag till beslut 

att godkänna max 11 750 kr i förlustgaranti för arrangerande av" AyaBayaBand" 
som underhållning för barn i samband med Möklintaveckan 2014-07-10 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

Besöksadress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 

733 25 Sala 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Kultur- och fritidskontoret 
akeJantz@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI 

'11~\~d~\j, ~\b l Organisationsnummer ) l Hemsida kl" t 
B79500-69oo m rn a.se 

Föreningens namn M klintag rden AdressT t arge 
Kontaktperson L F l' ena ors 1n Postnummer733 75 M klinta 

Telefon och e-postQ224-8Q1 43, bygdegard@moklinta.Se 

Ansökan avser 
Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) 

Ayabayaband-de spelar sv nglg barnmusik f r hela familjen. 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare 

Bedöm( a fl\ l m~ 
Antal övernattande övernattningsställen 

Deltagaravgift Entreavgift Q 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti l Ayabaya band _ barnunderh Ilning 

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 
11

•
7 

SQ kr 

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

Iii Lokalt D Nationellt D Internationellt 

Vid eH bifall kommer sala kommun som motprestation att 

D synas i annonser O få tillgång till marknadsplats D synas på nummerlappar 

Iii synas på arrangörens hemsida O få utrymme för roll-ups O synas i start- och resultatlistor 

Iii synas i programbladet O få utrymme på banderoller, antal: 

D synas i övriga trycksaker (ange vilka); 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Datum 

ch ekonomisk redovisning skickas tilf Sa/a kommun 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 
bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av Ayabaya band - barnunderhållning 

Utgifter 

Gage 

Resa 

Total förlust 

11250 

500 

11750 

Möklintagården står som arrangör för invigningsdagen. Möklintagården söker bidrag som 

ska gå till verksamhet för barn. 

Om Ayabaya band: 

Vi spelar svängig barnmusik för hela familjen. l en fartfylld föreställning får ni höra barnens alla 

favoritlåta r. "Rörelse"- och "sjung med"-låtar blandat med upptåg och påhitt gör att det blir svårt. 

att sitta still. Även om vi utgår från Stockholm så försöker vi hinna med hela Sverige. Inget kalas 

är förlitet, ingen festival är för stort. A ya Baya sätter fart på barnen och mor & far. 



Re: Uptträda på Möklintaveckan 

Från: Info@ayabayaband.se (info@ayabayaband.se) 

Skickat: den19mars 2014 13:19:17 

Till: Möklinta Bygdegård (bygdegard@hotrnail.com) 

Hej. Ca 40-45 min. Vi preliar så länge. Cary 

19 mar 2014 kl. 14:08 skrev Mö klinta Bygdegård <bygdegard@hotmail.com>: 

Hej 

Det låter bra att ni är lediga! hur länge uppträder ni? 

Kan jag preliminär boka er? 

Måste se hur mycket kommunen vill bidra med. 

Il Hannele Föreningen Möklintagården 

Subject: Re: Uptträda på Möklintaveckan 
From: info@ay_;;tbayaband.se 
Date: We d, 19 Mar 201413:05:49 +0100 
To: t2ygggg_ard@hotmail.com 

Hej. Det låter som ett evenemang i vår smak. Vi är tillgängliga 10 juli. Priset är 90001- plus 
moms o resa 500:-. 
Tänk över, fråga gärna om vad som helst. Cary Lindfors aya baya band 0707837506 

19 mar 2014 kl. 12:28 skrev Möklinta Bygdegård <~gard@hotmail.com>: 

Hej på er Ayabayaband! 

Vi hittade er på nätet då vi letar efter en kul barnshow till vår 
Mö kl intavecka! 

Möklintaveckan går av stapeln nu för 25:e året och vi vill förgylla detta för 
vår framtida generation- Barnen. 
Är ni möjligtvis lediga den 10:e juli vid nån tid mellan 12-18 och har lust att 
komma till Möklinta (ca 13m il från sthlm) 

Vad ligger ert gage på? 

Här nedan kan ni läsa en liten beskrivning av Möklintaveckan 

Möblintauedum 25 år 10·13 juli 



l juli är det, i enlighet med traditionen, dags för Möklintaveckan! Vecka 28 
varje år öppnar vi i Möklinta 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, melodi kryss, 
helikoptertur, naturligtvis kobingon 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 skall finnas något av intresse för alla åldrar 
och priserna skall vara sådana att alla har råd att besöka oss. 

För oss i Möklinta är 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! 

Med vänlig hälsning Il Hannele Heden 

0767-14 59 82 


