KYRKSLÄTTS KOMMUN
FRITIDSSEKTIONEN
Ervastvägen 2
PB 20
02401 KYRKSLÄTT
Tel. 040-753 8906

UNGDOMSTJÄNSTER

ANSÖKAN
Kommunens bidrag till samfund /
förening / grupp

År ______________

___ Ansökan om förskott på verksamhetsbidrag (utan bilagor)
___ Ansökan om verksamhetsbidrag
___ Ansökan om verksamhetsutrymmesbidrag

Samfund / förening / grupp
1.
SÖKANDE
Näradress och postanstalt

PERSONMEDLEMMAR

E-post

Internetadress

Telefon

Bankkontonummer

Hemort

Registreringsår

Centralorganisation

I Kyrkslätt hemmahörande
personmedlemmar

Övriga personmedlemmar

Personmedlemmar
sammanlagt
______________
varav under
29-åriga

Ordförande

______________

Telefon hem/tjänst

2.
FUNKTIONÄRER
Näradress och postanstalt

Sekreterare

Telefon hem/tjänst

Näradress och postanstalt

Kassör

Telefon hem/tjänst

Näradress och postanstalt

Namntecknare enligt stadgarna

____________________________
Namn
3.
KONTAKTPERSON
Behandling och post i
bidragsärenden

Näradress och postanstalt

E-post

____________________________

_____________________________

Telefon hem/tjänst

4.
BILAGOR

4.1.
4.2.
4.3.

OBS !
KOPIORNAS
RIGTIGHET
SKALL BESTYRKAS !

4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.

5.
BIDRAG SOM
SÖKS

Verksamhetsberättelse för föregående verksamhetsår
Bokslut för föregående verksamhetsår
Revisionsberättelse för föregående verksamhetsår
Specifikation av föreningens verksamhet på blanketten för de funktionella mätetalen
Verksamhetsplan för den period, för vilken bidrag söks
Budget för den period, för vilken bidrag söks
Protokollsutdrag eller kopior på de protokoll där verksamhetsberättelse, bokslut, verksamhetsplan
och budget godkänts samt beslut om val av föreningens styrelse.
Föreningens stadgar (då det är fråga om en ny sökande; senare skall ändringar meddelas)
Plan och kostnadsspecifikation för verksamhetsutrymmesbidrag.
För verksamhetsutrymmesbidrag en utredning om användargrupperna, antalet användartimmar
och personer (över och under 29 år tillsammans)

På annat håll
erhållet bidrag
€

BIDRAGSFORM

Söks av
friditssektionen
€

5.1. FÖRSKOTT PÅ VERKSAMHETSBIDRAG
Kan ansökas utan bilagor

5.2. VERKSAMHETSBIDRAG
Bilagorna 4.1.-4.7. obligatoriska

5.3. VERKSAMHETSUTRYMMESBIDRAG
Plan och kostnadsspecifikation skall företes i separat bilaga (4.9.)
Utredning om användargrupper (4.10.)
6.
FÖRBINDELSE
ANGÅENDE
ÅTERBETALNING

Föreningen förbinder sig att återbetala beviljade bidrag, om bidragsbesluten på grund av rättelseyrkande eller
besvär ändras, eller om myndigheten som beviljat bidraget av annat skäl (bidragsreglemente, lagstiftning) på
goda grunder kräver det.

7. UNDERSKRIFTER

Ort

(Namnteckningsrätt i
enlighet med
föreningens stadgar och
föreningslagens
bestämmelser)

Underskrifter
och namn- ___________________________________
förtydligande

__________________________________________

Namntecknarens
ställning i föreningen _____________________________

datum ____________________________

____________________________________

____________________________________

