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Ansökan om föreningsstöd 2021

Allmänna uppgifter *
 C/o

Gata/box

Föreningens namn

Postnummer och ort

Telefon Bankgiro/postgiro

fortsättning nästa sida  

Tillhör riksorganisation Organisationsnummer

Webbadress E-post

Styrelse *
 Kassör

Gata/box

Ordförande

Telefon Telefon

Sekreterare Kontaktperson

Postnummer och ort Gata/box Postnummer och ort

Gata/box Postnummer och ort Gata/box Postnummer och ort

Telefon Telefon

Revisor (namn och telefonnummer)

Grupp Antal grupper Sammanlagt antal träffar*

Ungdom/barn blandat 3-5 år

Ungdom tjejer 5-20 år

Ungdom killar 5-20 år 

Ungdom blandat 5-20 år

Övrig verksamhet

Summa=

Medlemsaktiviteter år 2021

* Exempel: 7 grupper där varje grupp träffas 20 gånger per år = 140 träffar

E-post E-post

E-post E-post
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1. Utbildning 2. Utbildningsorganisation 3. Antal dagar 4. Antal deltagare

Ledarutbildning år 2021

1. Vilken utbildning gäller ansökan för  2. Ange utbildningsorganisation: riks, distrikt, lokal, SISU 
3. Antal dagar för utbildningen  4. Antal deltagare från föreningen

1. Typ av läger 2. Lägerort 3. Antal dagar 4. Antal deltagare

Lägerverksamhet år 2021, 5-20 år

1. Ange typ av läger  2. Ange var lägret äger rum (även på hemmaplan) 
3. Antal dagar för övernattning, resdagar inkluderat  4. Antal deltagare från föreningen

1. Typ av cup/cupens namn 2. Ort 3. Antal dagar 4. Antal deltagare

Cuper med övernattningar år 2021, 5-20 år

1. Ange typ av cup eller cupens namn  2. Ange var cupen äger rum 
3. Antal dagar för övernattning, resdagar inkluderat  4. Antal deltagare från föreningen, ej inkluderat ledare

1. Antal anställda 2. Total tjänstgöringsgrad

Lönebidragsanställd personal år 2021

1. Hur många personer är anställda i föreningen  2. Total tjänstgöringsgrad för alla anställda

fortsättning nästa sida  

Nuvarande medlemsantal Antal Varav 5-20 år

Totalt
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Lokaler Yta (kvm) Driftkostnader * Extra intäkter

Lokal/anläggning Hyresvärd Hyreskostnad Verksamhet i lokalen

* Driftkostnader=kostnader för drift av lokal/anläggning ex vatten, el, försäkring, renhållning.

Förhyrda lokaler och anläggningar - kostnader år 2021 (kontrakterade och tillfälliga hyreskostnader)

Viktigt

OBS! Organisationen ska samråda med föreningsutskottet innan nytt bindade kontrakt/avtal teckas om:
nybyggnation, inför/förhyrning av fastighet eller anläggning.

I de delar föreningsstöd söks ska alla uppgifter fyllas i. Annars behandlas inte ansökan av Samhällsbyggnads-
nämndens föreningsutskott. Hör gärna av er till fritidskontoret om något är oklart om hur ni skall fylla i  
blanketten. Vi hjälper gärna till!

Ansökan ska lämnas till fritidskontoret senast den 15 september, gärna tidigare! För sent inlämnad ansökan 
medför att stöd ej utgår till föreningen. Detta gäller utan undantag.
Föreningens verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse skall lämnas till Kultur och fritid snarast efter  
årsmötet.

Maria Hedberg 026-831 65, Jessica Lindegren 026-831 85

fortsättning nästa sida  

Lokaler Yta (kvm) Driftkostnader * Extra intäkter

Föreningsägda lokaler - kostnader år 2021

* Driftkostnader=kostnader för drift av lokal/anläggning ex vatten, el, försäkring, renhållning.

Föreningsägda nläggningar- kostnader år 2021 (t ex fotbollsplan, isbana, ridbana, tennisbana, elljusspår)

Vår förenings verksamhet bedrivs i huvudsak i (kryssa i)

Egna ägda lokaler/anläggningar

Förhyrda lokaler/anläggningar (ej kommunala)

Kommunala lokaler/anläggningar
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2022 kommer vi delta i 

Ja Nej

Sommarprogrammet

Ja Nej

Sportlovsprogrammet

Verksamhetsplan

Verksamhetsår 2022
Kortfattad beskrivning av föreningens planerade verksamhet, t.ex. ungdomsverksamhet, satsning på tjejer, 
lovverksamhet, särskilda insatser för behövande grupper, kulturarrangemang/verksamhet, social verksamhet, 
tävlingar/arrangemang, vänortsbesök, m.m.
Bifoga gärna verksamhetsplanen som en bilaga ni behöver inte skriva den nedan.

Ort och datum

Underskrift ordförande

E-post ordförande

Underskrift

Investering Bidrag söks med Egen insats

Investeringsbehov år 2022

fortsättning nästa sida  

Uppgifter märkta med * tillåts användas i offentliga register

Ja Nej
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Information om hur vi behandlar dina personuppgifter
Ansvarig för behandlingen av personuppgifterna är Samhällsbyggnadsnämnden,  
samhallsbyggnad@alvkarleby.se, 026-830 00 (växel).

Vi samlar in uppgifterna för att kunna fullgöra ett avtal i vilket den registrerade är part eller för att vidta åtgärder på 
begäran av den registrerade innan ett sådant avtal ingås. Den rättsliga grunden är dataskyddsförordningen artikel 
6.1 b. Uppgifterna kommer att lagras i vårt ärendehanteringsprogram och sparas tills vidare.

Frågor om personuppgiftsbehandlingen kan också ställas till dataskyddsombud dataskyddsombud@alvkarleby.se 
• Du kan begära tillgång till och rättelse av dina personuppgifter. 
• Du har rätt att i vissa fall begära radering av dina personuppgifter.
• Du har rätt att i vissa fall kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. 
• Du har rätt att när som helst göra invändningar mot behandlingen av personuppgifterna.
• Du har rätt att lämna klagomål om personpuppgiftsbehandlingen till Datainspektionen. 

Samhällsbyggnadsnämnden kan lämna ut personuppgifter och andra uppgifter i olika situationer,  
till exempel för att:
• Lämna ut uppgifterna med anledning av en begäran om att ta del av en allmän handling.
• Vissa uppgifter kan komma att behandlas av det företag som supportar kommunens bokningssystem.
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