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Ansökan om stöd för evenemang-förlustgaranti för "Baluns i Ransta"
Gymix Ransta ansöker tillsammans med Ransta IK, Ransta Nästa
Bygdegårdsförening och PRO Ranstaorten om 14700 kr i evenemangsstödförlustgaranti för evenemanget "Baluns i Ransta" lördagen den 28:e juni 2014.
Arrangemanget har genomförts tidigare och varit ett sätt att marknads och
synliggöra ortens föreningar samtidigt som man stärker samarbetet mellan dem.
Det har varit ett lyckat arrangemang tidigare och man ser fram emot ett minst lika
lyckat arrangemang 2014. Man räknar med ca 1000 besökare där antal betalande
uppgår till mellan 100-200 personer.
Vid 200 betalande kommer arrangemanget att gå med vinst och vid 100 betalande
beräknar man med en förlust på ca 14700 kr.
Förlustgarantin skall täcka eventuella uteblivna intäkter pga. dåligt väder.

Förslag till beslut
att godkänna max 141'00 kr i förlustgaranti för arrangemanget "Baluns i Ransta"
2014-06-28.
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ANSÖKAN OM STÖD TILL EVENEMANG- FÖRLUSTGARANTI
Evenemangsdatum

Föceoioge"'"'m"

28.
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1 Organisationsnummer

Gym ix Ran sta

) \ Hemsida

879500-2560

Adce"

f

www.ranstag .se

Oskarsbergsvägen 16

J enny Ved ho lm
Po><oommec 733 73 Ransta
_
,
Telefoo och e·po>t
0725 667572 0224-20052, yengreen@hotmail.com
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Ansökan avser
Beskrivning av evenemanget/projektet {syfte, mål och målgrupp)

Se

bilagor 1. 2. 3. 4.

Deltagare/besökare
Antal deltagare

Antal övernattande
Deltagaravgift

Bedömt antal besökande

1 000
Q

Övernattningsställen

Fritt deltagande hela dagen

1 000 besökande

Q

Entreavgift

80.- för vuxna på avslutande knytiskalas

Ekonomi (utförlig budget bifogas ansökan)
Till vilken/vHka aktivitet/er söks förlustgaranti?
Dagen som helhet eftersom alla aktiviteter sker med föreningarna gemensamt
Andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller kommer att sökas till detta evenemang
(avser även andra kommunala nämnder/styrelser och bolag)

Belopp >om >ök>

14 700

._

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

Ii Lokalt

O Nationellt

O Internationellt

Vid ett bifall kommer Sala kommun som motprestation att

D synas i annonser

!!i få tillgång till marknadsplats

D synas på nummerlappar

l!! synas på arrangörens hemsida

Ii!!! få utrymme för roll-u ps

O synas i start- och resultatlistor

l!! synas i programbladet

Ii få utrymme på banderoller, antal:

fil synas i övriga trycksaker {ange vilka)

lli

'Affischer iRansta med omnejd, Flyers i brevlådan

ta'""'' ecbjudonde, ooge vilket' Monter i stationsparken medborgarservice kl. 10-14

D annat, ange vad:

A

Datum

4 juni
2014

Uodee>hift

/~
Jenny Vedhol m,/

Efter avslutat evenemang ska ett ex av utgivet material,

(

utv~ng och ekonortfisk redovisning skickas tilf Sola kommun
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lördagen den 28 juni
••
••
••
••
•
•
•
•
Aktiviteter och fest

Ransta Nästa

IJ~'\~tJf0/.}'!()5f'Dt1E:N1Nt>

Kl. 10.00 Ranstaruset i Stationsparken.

Barnlopp

+ två vuxenklasser -2,5 eller 5 km -för alla åldrar

Anmäl dig på facebook-gruppen: Gymmix Ransta/Ranstaruset eller på plats

•••
•

~~;,;,~,
Vi har monter i stationsparken kl. 10-14

Ransta förr

Se fler gäster i vår flyers som kommer i augusti

•••

på film och bild

Torsten Eriksson Kurt Egon Lindberg visar och berättar

••
••
••

Kl. 10 -14 Hoppborg, kl.14 Traktor och vagn från Stationsparken>> Mullevi, Hoppborg

Kl. 14.00-·16.00

mm. på

Mullevi

För alla åldrar 5-99 år Fritt antal deltagare i laget

••
•••

Kl. 14.00 - 16:00 Lär mer om HlR och prova Boulespei - på BoulevijMullevi
PRO Ranstaorten i samarbete med Räddningstjänsten

•••
•••
••

på

Mullevi

Tända grillar samt uppträdande av bl.a. talangerna 4 Factors
Entre biljett BO: - köpes hos Pizzeria Ransta, 9-25 juni 2014

ev. Overblivna entrebiljetter säljes vid entre Mullevi 100: Kaffe och kaka ing6r i priset
Födda 1996 och senare gratis i milismans si:il/skap

•••
••
•

•
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Med reservation för eventuella förändringar av programmet

Föreningslivet i Remsta hälsar er hjärtligt Välkomna!

Budget Baluns l Ransta 2014.x!sx

Budget Baluns i Ransta 130824

Beräknat på ~ Beräknat l 00
Utgifter
o
o
Musik
13500
13500
Tält/Lokal
2000
2000
Ljudanläaaning
o
o
Baiamaiior
4000
4000
Hamburqare a 1O kr
3000
3000
Korv o bröd a 5 kr
5000
5000
Läsk 0,5 l a 8 kr
2200
2200
Tryck affischer och bia
3000
3000
Stolar och bord
1000
l 000
Hoppborg
33700
33700
Summa utaifter

Intäkter
Entre förköp a 50
Entre vid dörren a 80
Fika Brutto

Summa intäkter
Diff

16000
2000
24000

8000
1000
10000

42000

19000

8300

-14700

https: Il am3 -exce!.officeapps.!ive.com /X( 16. 0.2 731.3 O14/_layouts/x! ... C26&title= Budget%2 OBalu ns%20i%2 ORansta%2 020 14.xlsx&isPostBack=true
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