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Ang ansökan om stöd till evenemang- förlustgaranti
" Midsommarfirande i Sätra Brunn".
Sala kommun har en ambition att stödja evenemang av brett publikt
allmänintresse som ger liv och rörelse i centrum och på landsbygden, som
bidrar till och förstärker kommunens image samt stödjer kommunens
utveckling som besöksort men också som plats för boende, studier och arbete
Sätra Brunns Ekonomiska förening har inkommit med ansökan uppgående
till l 50 000 kr för genomförande av evenemanget" Midsommarfirande i Sätra
Brunn".

Utifrån ansökan föreslås att 15 000 kr beviljas i evenemangsstöd för
underhållning av Blåsorkestern samt trubadur.

Förslag till beslut
att godkänna max 15 000 kr i förlustgaranti för arrangerande av
"Midsommarfirande i Sätra Brunn" för underhållning av Blåsorkestern samt
trubadur.
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Ansökan avser

Deltagare/besökare
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Anta! övernattande

övernattningsstallen

Deltagaravgift

Entreavgift
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Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan)

_j
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Belopp som söks

Marknadsföring
Hurkommer ni att marknadsföra evenemanget? (kryssa alt}
O Nationellt
O Internattonelit

i"ii1okalt

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att

~synas l annonser

~ tillgång till marknadsplats

D synas på nummerlappar

~synas på arrangö:ens hemsida

jS-få utrymme för roil-u ps

D synas i start- c::h resultatilster

D synas i programbladet

O få utrymme på banderollet, antal:

O synas l övriga trycksaker (ange vilka):
D få annat erbjudande, ange vilket:
O annat, ange vad:
.

Budget Midsommar 2014·04-29
Förberdelsetid iordningsställande av lokaler grönytor p-platser mm
Framdragning av el till festplatsen och till knallar, grillar extra bänkar
Högtalaranläggning extra sittbänkar inköp björkar smyckning området kyrkan mm
Övernattningar o mat till personal musiker, klippning av p-platser

ca -70.000
Extra personal serveringar 20 st x 9 tim

ca -54.000

Teknisk jourtjänst 2 pers

ca -5.000

Extra penningtransporter

ca -5.000

Varutransporter inom området 2 pers med transportfordon

ca -10.000

Extra städ på toaletter 2 pers10 tim

ca -6.000

Uppträdanden Blåsorkester 10' trubadur 5' övrigt 5

ca -20.000

Personal till femkamp fiskdamm ansiktsmålning mm

ca -5.000

P-vakter 12 st x 12 tim

ca -36.000

sjukvårdspersonal övriga vakter

ca -7.000

Tillståndsansökningar alkohol väg nedsät. av hastighet mm

ca -5.000

Övrig personal, avstädning av området parkeringar borttagning ca -50.000
Avspärrningar mm mm.
Kostnader
ca -273.000
Intäkter parkering är kostnader till markägarna.
Intäkter korv hamburgare fika glass diverse+- 15% väderberoende
ca 100.000
Underskott
Har tagit samtliga siffror ur bokföringen men det kan finnas avvikelser, då jag säkert
glömt en del saker.
2013 hade vi ett underskott på ca 150.000 2014 kan kostnaderna öka med ca 15%

Sofia Nilsson

Till:

Lena Larsson
den 29 april 2014 14:38
Ake Lantz
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Midsommarfirande i Sätra Brunn som söker Evenemangsstöd.
Lena

Från: leif.lifberq@qmail.com [mailto:leif.lifberq@qmail.com] För Leif Lifberq
Skickat: den 29 april 2014 14:22
Till: Lena Larsson
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