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Angående Föreningen Möklintagårdens ansökan om 
evenemangsstöd-förlustgaranti i samband med Musikkväll den 
22:a november i Möklintagården. 

En ansökan har inkommit från Föreningen Möklintagården att få evenemangsstöd
förlustgaranti för deras arrangemang Musikkväll "Möklinta Hayride" 2014-11-22. 

Avsikten med bidraget är att få möjlighet att engagera två musikband som ska spela 
under kvällen. 

Ansökan gäller en förlustgaranti på 15200 kr. 

Efter granskning av budget och aktiviteter avstyrker vi 
evenemangsstödet/förlustgarantin för arrangemanget. 
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Evenemangsdatum 
11 2014 

l Organisationsnummer ) l Hemsida kl" t 
22. . B79500-69oo mo 1n a.se 

Föreningens namn M klintag rden AdressT t orge 
Kontaktpersonl F r ena ors 1n Postnummer733 75 M klinta 

Telefon och e-postQ224-8Q 1 43, bygdegard@moklinta.Se 

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

M k!!nta Hayrlde- Country&bfuegrasskv n f r ana grupper 

Deltagare/besökare 
Anta! deltagare 

11 st i bandet 
Bedömt anta! besökande 

Antal övernattande Övernattningsstä lien 

Deltagaravgift Entreavgift 
12 

O kr 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 

Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? M klinta Hayride 

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 
15

_
200 

kr 

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

Iii lokalt D Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

ca 50-60 st 

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

~synas på arrangörens hemsida 

D synas i programbladet 

D synas i övriga trycksaker (ange vilka) : 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

O annat, ange vad: 

Datum 2014-09 
-10 

D få utrymme för roll-ups D synas i start- och resultatlistor 

D få utrymme på banderoller, antal: 

och ekonomisk redovisning skickas tilf Saia kommun 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 
bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av Möklinta Hayride- Musikkväll med 2 band den 22 nov 2014 

Utgifter 
Gage 11 st x 900 kr (2 band) 

Resa 2 x 650 kr 

PA-anl + ljudtekniker 

Inköp servering 

Intäkter 
Biljetter ca 55 st 

Totalt 

9900 

1300 
4000 
4000 

19200 

6600 



lördag 22 november 18:00-01 :00 
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 
julklappar, ta en fika med vänner och släkt, Köp med dig hem 
finska rotlådor, Janssons frestelse, hemmagjorda köttbullar m.m. 
Kom som försäljare eller besökare, boka din försäljningsplats 
senast den 17 november pris 1 OOkr/bord 120*70cm 

Trångt hemma? Hyr din bygdegård för 
barnens kalas, SOårs festen, släktträffen eller 

som övernattningslokaL Rum i varierande 
storlekar för både små & stora sällskap. Här 
kan du också hyra bord & stolar, linnedukar, 

ell.er porslin & glas för den privata festen. 

Vill du slippa allt runt festbestyren l 
Vi ordnar det! Allt du behöver för fest, konferens, 

möten & minnestunder. Serveringspersonal, 
dekoration, mat, musik· underhållning m.m. för 

grupper från 20 till120 personer. Komplett 
konferensutrustning & musikanläggning. 

För förmånligare hyra av lokaler & deltagande i medlemsaktiviteter BLI medlem 100kr/person 200krtfamilj 300kr/förening & företag. vid inbetalning glöm ej ange namn & adress Bookgim fiB2.Sil641 

9kUr:tt9gårdens 
. l '"'u. \J~ '· A'fl 

j q;;:; 
Smörgåstårta {min. 9 bit) 
Lyxig smörgåstårta 70krlbit 
Fyllning: Skagenröra. Garnering: Räkor, ägg,. rom, sa.llad,g.urka och tomater m.m 
Italiensk smörgåstårta 70kr/bit 
Fyllning: tapenade, röd pesto, färskost, parmaskinka. Garnering: Philadelphiaost, 
italiensk salami, parmaskinka, svart oliver, tomat, ruccola och parmesan 
Rostbiff och skinka 65kr/bit 
Fyllning: Skinkröra & leverpastejröra Garnering: Rostbiff, rökt skinka, gurka, 
tomat, sallad och vinddruvor ätit" 

Vegetarisk smörgåstårta 55 kr/bit 
Fyllning: Hummus, avokadokräm & kesofyllning. Garnering: Philadciphiaost, 
sallad, avokado, rädisor, solrosskott och solroskärnor. (inne hålletvarierar lite beroende på säsong} 

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

vi har hört talas om dom .. 

Följ & gilla oss 

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

Genom medlemskap i Föreningen Möklintagården: stöder Ni bevarandet av Möklintagården, 
förmånligare hyra av lokaler, kan delta i evenemang m.m. Medlemsavgiften för 2014 är 100 kr/ enskild, 200 
kr/familj & 300 kr/företag alt. förening. Avgiften sätts in på Mäldintagårdens bankgiro 882-8964 
GLÖM m SKRIV A NAMN & ADRESS & ev. mailadress 

Fören:ingenMöklintagården torget 733 75 Möklinfa0224-80143. bygdegard@moklin±a.se 



Hösten 2014 

• 
Lördag 1 november 10:00-16:00 nsLI t 0-99 år 
En heldag för alla barn! SOkr/barn inklusive alla aktiviteter & mat. 

1 

Mer evenemang på andra sidan, vänd på bladet 

1!1 bankgirot 
~ 

INBETALNING/GIRERING AVI 

Betalningsavsandare Betalningsrnotiagare 

linbetalningsavgift 
(ifylls av banksn) 

Från bankgironr (v•d girering\ l Belopp .. ange alltid kronor och öre l öre Till bankqironr lilyils alltid) 

882-8964 

# # #45# 


