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Ang ansökan om stöd till evenemang - förlustgaranti 

Möklintagården ansöker om 9 000 kr i förlustgaranti för arrangemanget "Barnsligt 
kul i Möklintagården" den 7 november 2015, 

Förslag till beslut 

Att godkänna max 9 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av "Barnsligt kul i 
Möklintagården" för barn och familj den 7 november 2015, 

Kultur och fritid 

Petra Jablonski 

Kulturutvecklare 
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ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG - FÖRLUSTGARANTI 
P.ktbilaga 

I 

Evenemangsdatum 07.11.201 s I Organisationsnummer 879500-6900 I Hemsida Möklintagården 

Föreningens namn Möklintagården Adress Torget 
Kontaktperson L F r ena ors in Postnummer 733 75 Möklinta 

Telefon och e-post 0224-80143, bygdegard@moklinta.se 

Ansökan avser 

Beskrivning av evenemanget/projektet (syfte, mål och målgrupp) Barnsligt Kul' 2-12 år 

Deltagare/besökare 
Antal deltagare 

ca 4 
Bedömt antal besökande BQ 

Antal övernattande Övernattningsställen 

Deltagaravgift Q Entreavgift 
50 

kr 

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan) 
Till vilken/vilka aktivitet/er söks förlustgaranti? 

BamsllgtKuf- heldag med hoppborg, allSiktsmålning, fiskedamm, underhållning, pannkakslunch m.m. 

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 
9000 kr 

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

ii Lokalt D Nationellt D Internationellt 

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att 

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

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

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

lil synas i övriga trycksaker (ange vilka): affischering 

D få annat erbjudande, ange vilket: 

D annat, ange vad: 

Datum 
7.11. 
2015 



Föreningen Möklintagården 

Torget 

733 75 Möklinta 

0224-80143 
bygdegard@moklinta.se 

Ekonomisk redovisning av BarnsligtKul 7 november 2015 

Utgifter 
Hoppborg & popcornmaskin 

Ansiktsmålning 

Inköp saker till fiskedammm 

Underhållning, ev gycklare eller clown 

Inköp av varor till pannkakslunch & servering 

Intäkter 
Biljetter ca 80 st å 50 kr 

Servering 

Totalt 

3000 
1000 

1500 

6000 

3000 

14500 

4000 

1500 

5500 



Hösten 2015 
Framtidsauktion lördagen 5 september Visning kl.10:00-12:00 Auktion kl. 12:00. 

Före";"''" Möklkrtagä,de, rum,d•ac '""'" trn förn,å, ro, bewmrndcl" bygdeos giro. ~ 
All försäljning går oavkortat till Möklintagården. Kaffe, hembakt kaffebröd ~ 
samt servering av lättare lunch. (Har du något att skänka? Inlämning 2, 3 & 4 sep, se ,. 
hemsidan el. ring för tider) Vid frågor om Auktion & inlämning ring Kenneth Friberg 0224- 822 22 

l kös~ ~ii"'k~e vt d.ra. t90."'9 e~~ 
ba.r\,\projel<~ 9e\,\OM Q,~~ sii.Ha. ~rr 
mustka.le\,\ •· F'ta. med. k\,\uff". Ar d.u mella."' 
6 ock 12 Ö.r ock t"'~ressera.d. a.v a.~~ va.ra. 
med.? vt ~riiffG.s förs~Q. 90.\,\9e\,\ ~tsd.G.9e\,\ 
d.e"' <$/'; kl,1<$:oo t Möklt"'~a.90.rd.e"'· Om 
d.u ka. r frö.9or ko\,\~a,k~a. A"'"'a.-Ka.rt"' 
A"'d.er Glöd.e. 070-665 4-6 77. 

Genom medlemskap i Föreningen Möklintagården: 
stödjer Ni bevarandet av Möklmtagi\rd<c!l, förmå!l_li~a av lCJkaler,.kan delta i eveneman~ m.m. 

Medlemsavgiften för 2015 är 100 kr/enskild, 200 kr/familj & 300 kr/företag alt. förening. Avgiften sätts in på 
Möklintagårdens bankgiro 882-8964 GLÖM I\J SKRIVA NAMN & ADRESS & ev. mailadress 

Från och med I september kan du betala medlemskap för Föreningen Möklintagården på Möklinta livs. 

Fyll i blankett med uppgifter och betala kontant på plats. 

Mer evenemang på andra sidan, vänd på bladet 

INBETALNING/GIRERING AVI 

Betalningsavsändare I Betalningsmottagare 

l lnbetalnlngsavglft 
(ifylls av banken) 

Från banl(glronr (Vid girering) l Belopp - ange alltid kronor och öre I öre I Till bankgironr (ifylls alltid) 

882-8964 

# # #45# 



Temakväll- Om våld i nära relationer söndagen 27 september kl. 17:00 
Maria Blomkvist författare till boken "En vacker dag lämnar jag honom " berättar sin sanna historia. 

Vi bjuder på fika i pausen, därefter berättar Polisen om hur man arbetar med våld i nära relationer. 

Framtidskonsert lördagen 3 oktober Kl. 16:00 Entre 1 OOkr inkl. kakbuffe 
En härlig blandning av bygdens musiker sjunger och spelar sina favoriter. Kakbuffe i pausen. 

Iffil~ojugen Möklintqgården anordnar tillsamm!ns med musikerna en framtidskonsert till förmån för bevarandet av bygdens gård. 

'~dt:::::::\-· ,;:::::=:?:::::+ \. ..,,,:>·Alla intäkter går oavkortat till Möklintagården. 
(<l fi ;;, -\,.,;:~"<,,·---1::. \ / ,, ·~:;,,;"l:.:::5;;'), .. ,~yfii--d1tilli'tigW.Jk.ii Framtidskonserten till förmån för Möklintagårdens överlevnad? 

Alla iÅtP\sserade träffas på Mökitritagården torsdagen den 27 augusti kl.19.00 Om du vill vara med men inte kan komma på mötet så 
,.,,.,,,.-..:·'· kontakta Anna-Karin Ander Glöde på 070-665 46 77. 

Le~a.r d.u. el-\ bra. loka.l för ba.rl-\ka.la.s? 
Mökltkbx90.rd.ei,,. erbjud.er d.t9 ek s~or loko.l soM r:,MMer 
Mo.k90. 9lo.d.o. bo.rk, d.ö.r d.e~ ockso. ftkkS w.h:,MMe för bo.rk 
Med. sprtk9 t bekei,,.. 8oko. d.tk ko.lo.sloko.l 3 HMMo.r 300kr 
Öi,,.sko.r d.w. k'1ro. kökeH 1'Ö. HllkoMMer l6'0kr 

Möklintagårdens dag söndagen 25 oktober kl.12:00-17:00 
Dagen då Möklintagården invigdes 1953 firas med Möklintarelaterade evenemang. 

Mat, underhållning, försäljning, utställning och en hel del överraskningar. 
Vill du vara delaktig i Möklintagårdens dag med försäljning, underhållning, etc. Alla förslag är välkomna. (Ej loppis) 

Viktigt att du som försäljare finns på plats under utsatta tider. 

- slJa 
entre 5tlkr 

Lörd;9ep t qovember ~1.1 t:OO-t6:00 för barn 2-12 år 
Förra året var enhitmed nästan 100 ba.rnpå besök Så nu kör vi igen! 

Hoppborg, ansiktsmålning, fiskedamm, underhållning, pannkakslunch och en del överraskningar 

Julmarknad lördagen 28 november kl.10:00-15:00 
Dags för vår årliga julmarknad, försäljning, underhållning och julfika. 

Anmäl dig som försäljare på årets julmarknad 1 OOkr/bord 70*120 För mer informatiån ring 0224- 801 43 
Viktigt att du som försäljare finns på plats under utsatta tider. 

Konsert och skivsläpp • Tisdagen 1 december kl. 19:00 entre 180kr inkl. fika 
Cecilia Kyllinge släpper sitt tredje solo-album "WOW" och firar skivsläppet med oss på Möklintagården. Kom och njut av 

nyskriven musik, med meningsfulla texter till musik som rör sig genom många landskap. Från blues till visa, från funk till ballad. 
Medverkande: Cecilia Kyllinge, Christer Malmgren, Fia Viktorsson, Mathias Dahl, Lena Nohren. 

För uppdateringar av evenemang håll koll på våra hemsidor 
www.viimoklinta.se & www.moklinta.se och på .facebook'. 

Föreningen Möklintagården torget 733 75 Möklinta 0224-801 43.bygdegard@moklinta.se 


