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Förening & Datum: Beräkning budget SjötillSjö 2016 
IFK Sala 29/11-2015 

Kostnader Beräknat antal deltagarE Max. antal deltagare 
Priser/medaljer/pokaler 15 000,00 kr 
Tidtagning 10 000,00 kr 
Ljud (inkl speaker och fotograf) 5 000,00 kr 
Hyra av mtrl 5 000,00 kr 
Sjukvårdsteam 1 000,00 kr 
Mat & logi(deltagar/funk-mat värdshuset) 9 000,00 kr 
Frakter och transport(busstransport) 8 000,00 kr 
övriga reskostnader 2 000,00 kr 
Reklam/PR 5 000,00 kr 
Trycksaker(nummervästar, simmössor mm) 5 000,00 kr 

Förbrukningsmtrl 11 1 1111~~1ioioio~,OIO~kir~ övriga kostnader 4 000,00 kr 
Summa kostnader 70 000,00 kr 
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Stöd Sala Sparbank 
Deltagaravgifter 
Summa intänkter 

20 000 kr 
15 000 kr 
65 000 kr 

20 000 kr 20 000 kr 
20 000 kr 30 000 kr 
70 000 kr 80 000 kr 
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2016-02-05 

PETRA JABLONSKI 
DIREKT: 0224-74 7711 

KUL TUR OCH FRITID 

SALA f< 0 fVl iVI ffiif 
Kommunstyrelsens förvaltning 
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YTIRANDE GÄLLANDE FÖRLUSTBIDRAGSANSÖKAN TILL 
EVENEMANG "FRÅN SJÖ TILL SJÖ" 

IFK Sala har inkommit med en ansökan om stöd till evenemang
förlustgaranti för evenemanget "Från sjö till sjö" den 21 maj 2016. 

Syftet med arrangemanget är att uppmärksamma Sala och gruvan 
och deltagare är nybörjarmotionärer till nationell elit från 15 års 
ålder. 

Det sökta bidraget är 30.000 kr för arrangemanget. 

Föreslås ett beviljande av bidragsansökan. 

Kultur och fritid 

Petra Jablonski 

kulturutvecklare 

!.i •• 

Aktbilaga 


