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Ang Möklintagårdens ansökan om evenemangsstöd-förlustgaranti 
i samband med evenemanget "Barnsligt kul i Möklintagården" 

En ansökan har inkommit från Möklintagården att få evenemangsstöd-förlustgaranti 
för evenemanget "Barnsligt kul i Möklintagården" den 25:e oktober 2014. 

Ansökan gäller en förlustgaranti på 11000 kr. 

I den ekonomiska kalkylen för evenemanget finns en intäkt på 2300 kr. 

Vi tillstyrker ansökan om en förlustgaranti på 8700 kr för barnunderhållning i 
Mö klintgården där vi då reducerar evenemangsstödet med kalkylerade intäkter. 

Kultur- och fritidskontoret 

Åke Lantz 
Fritidsutvecklare 

SALAKOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 
Box 304 
733 25 Sala 

Besöksad ress: Norra Esplanaden 5, Sala 
Växel: 0224-74 70 00 
Fax: 0224-188 50 
kommun.info@sala.se 
www.sala.se 

Åke Lantz 
Frit idsutvecklare 

Kultur- och f rit idskontoret 
ake.lant z@sala.se 

Direkt: 0224-747830 
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2012-09·27 
ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUsTGARANTI 

_SALA KOMMUN 
Kommunstyrelsens förvaltning 

Ink. 2014 -08- 2 O 
ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI Dta~ , j l Aktbilaga • 111 q J D f 

Eve~~\l\d~\~ ' \)_ ~ l Organisationsnummer 
1
1 Hemsida kl' t 

879500-6900 mo 1n a.se 
Föreningens namn M kli n tag rden AdressT t arge 
Kontaktperson L F 

1
. ena ors 1n Postnummer733 75 M klinta 

Telefon och e-post0224-80 1 43, bygdegard@moklinta.Se 

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

Samaktiviteter 0-99 r, hoppborg, pussel, r relsedans m.m. 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare Bedömt antal besökande 

30
_
40 

St 

Antal övernattande Övernattningsställen 

Deltagaravgift 
entreavgitt SO kr/barn 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? Barn s l i gtKu l 

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 \\ • ~\\R) \\t 

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

Iii Lokalt D Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

D synas i annonser D få tillgäng till marknadsplats D synas på nummerlappar 

D synas på arrangörens hemsida D få utrymme för roll-u ps D synas i start- och resultatlistor 

D synas i programbladet D få utrymme på banderoller, antal: 

D synas i övriga trycksaker (ange vilka) : 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Datum 

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material, utvärde 'ng och ekonomisk redovisning skickas till Sa/a kommun 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 
bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av" BarnsligtKul 0-99 år 25 oktober 2014 

Utgifter 
Hoppborg 

Ballongdjur +clown 

Rörelsedans med instruktör 

Inköp av varor 

Intäkter 
Biljetter ca 30 st (50 kr) 

Servering 

Totalt 

2.000 

3.000 

2.000 

4.000 

11.000 

1.500 

800 



Lördag 25 oktober 1 0:00-16:00 B a n s L i t K L 0-99 å r 
En heldag för alla barn! ~r/barn inklusive alla aktiviteter & mat. 

Hoppborg - Ballongdjur - - Pyssel - Ansiktsmålning- Spel 
Pannkaksbuffe och en del andra överraskningar. 

Cafe & matservering även för vuxna. 

Lördag 22 november 18:00-01:00 Möklinta hayride 
Country & bluegrassmusik. En helkväll med musik, mat & bar! Avslutas med allmänt stor JAM. 
Entre 120kr Musiken startar 19:00 

Lördag 29 november 10:00-15:00 Julmarknad 
Äntligen dags för Julmarknad i Möklinta, handla personliga julklappr, ta en fika med vänner och släkt, 
Köp med dig hem finska rotlådor,jansson, hemmagjorda köttbullar m.m. Kom som försäljare eller 
besökare, boka din försäljningsplats senast den 17 november på 0224-801 43 pris 1 OOkr/ bord 
120*70cm 

Följ & gi lla oss 

på Facebook 
För uppdateringar av evenemang håll koll på våra 
hemsidor www.viimoklinta.se & www.moklinta.se 

8Js~~it;iårdens 
Smörgåstårta (min. 9 bit) 
Lyxig smörgåstårta 70kr/bit 

Fyllning: Skagenröra. Garnering: Räkor, ägg, rom, sallad, gurka och tomater m.m. 

Italiensk smörgåstårta lOkr/bit 

Fyllning: tapenade, röd pesto, färskost, parmaskinka. Garnering: Philadelphiaost, 

italiensk salami, parmaskinka, svart oliver, tomat, ruccola och parmesan 

Rostbiff och skinka 6Skr/bit 
Fyllning: Skinkröra & leverpastejröra Garnering: Rostbiff, rökt skinka, gurka, ··Akraha llen sägs ha d om bästa smörgästärtorna 

tomat, sallad och vinddruvor -inte längre, det här va det godaste jag ätit"" 

Vegetarisk smörgåstårta 55 kr/ bit 

Fyllning: Hum mus, avokadokräm & kesofyllning. Garnering: Philadelphiaost, 

sallad, avokado, rädisor, solrosskott och solroskärnor. (innehållet varierar lite beroende på säsong) 

Önskar du någon annan fyllning? Prata med oss så löser vi det. 

För mer information ring oss på Möklintagården 0224-801 43 ··Ah är det ni som gör dom här, 

vi har hört talas om dom·· 

Genom medlemskap i Föreningen Möklintagården: stöder Ni bevarandet av Möklintagården, 

fö rmånligare hyra av lokaler, kan delta i evenemang m.m. Medlemsavgiften för 2014 är 100 h / enskild , 

ZOO kr/familj & 300 kr/företag alt. förening . Avgiften sätts in på Möklintagårdens bankgiro 882-8964 

GLÖM t;J SKRIV A NAMN & ADRESS & ev. mailadress 

Föreningen Möklintagården torget 733 75 Möklinta 0224-801 43. bygdegard@moklinta.se 
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Hösten 2014 
Lördag 30 Augusti 16:00 "Tag det rätta, tag Cloetta 
Efter två års turnerande med nosta lgiföreställningen "Ta ' t lugnt ta en T 
kommer nu uppfölj aren "Tag det rätta, tag Cloetta" 
En underhållande och musikalisk berättarresa genom 50/60-talet 
(mer info www.moklinta.se) 
Entre: 130:-, med scenpass 100:-. Ungdom under 20 år: 60:-, 
med scenpass 45:- Möklintagården serverar f ika under pausen 
Arr: Sala teaterförening med stöd av Sala kommun Boka din biljet på 0224-74 12 39 -~i:;;;;;-..._~--.§~ 

Söndag 28 september 10:00-14:00 Skördemarknad 
Nu är det dags för Möklintas Skördemarknad. Kom och handla grönsaker, sylt , svamp, bröd, Mats
Persgårdens fantastiska ostar. Fridas trädgård kommer med sina marmelader & skorpor samt 
föreläser om Örter och dess användning. Vill du komma och sä lja något? 
Ring och boka din plats hos oss 0224-801 43 Se mer på www.moklinta.se 

Torsdag 2 oktober 19:00 
EN fantastisk föreställning! 
En jojobantares bekännelser 
En helkväll för tjejer med 
massa trevliga aktiviteter! 

Pris -150kr Förhandsboka din 
biljett för garanterad plats 

Ar pizza och glass ett rimligt alternativ till mansklig narhet? Ar kylskaopet din varsta fiende, men den 
enda som forstaor dig? Har du festklanningar i sju olika storlekar eller har du naogon gaong raknat 

kalorier? Da" ar chansen stor att du kanner igen dig i Cecilia von Strokirchs forestallning, i granslandet 
mellan fars och stand up. Den handlar om outnyttjade gym kort, idiotsakra mirakelkurer och nya 
friska tag! l regi av Alma Linde. 

Mer evenemang på andra sidan, vänd på bladet 

882 - 8964 


