Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna
Fritid och kultur

ANSÖKAN OM
FÖRENINGSSTÖD

Inlämnas senast 31/3 till:
Arvidsjaurs kommun

Verksamhetsår 2018

933 81 ARVIDSJAUR

Fritid och kultur

E-post:kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Ansökan gäller:
Ekonomiskt stöd för idrottsverksamhet för barn och ungdomar 0-25 år
Ekonomiskt stöd för övrig barn- och ungdomsverksamhet som är organiserad eller
ledarledd.
Till ansökan bifogas; * Föregående års verksamhetsberättelse där det framgår vilken
verksamhet föreningen haft
* Resultat- och balansräkning för senast avslutat verksamhetsår.
Allmänna uppgifter
Föreningens namn

Kontaktperson

Postadress (gata eller box)

Postnummer

Ort

Telefonnr (även riktnr)

Plussgiro

Bankgiro

Tillhör riksorganisation

E-postadress (kontaktperson)

Styrelse
Ordförande

Telefonnr hem (även rikt nr)

Telefonnr arb (även rikt nr)

Kassör

Telefonnr hem (även rikt nr)

Telefonnr arb (även rikt nr)

Sekreterare

Telefonnr hem (även rikt nr)

Telefonnr arb (även rikt nr)

________________________________________________________________

Datum

_____________________________________________________________________________________________________________

Underskrift ordförande

Samtycke (enligt Personuppgiftslagen PuL)
För att kommunen ska kunna hålla ett föreningsregister behandlar vi de personuppgifter (namn, adress, telefon) som lämnas på denna blankett
automatiskt. Uppgifterna används av kommunen för att administrera föreningsstödet. Uppgifterna är offentliga och kommer även att finnas med
i ett föreningsregister som är tillgängligt via Internet. Det är möjligt att återkalla ett lämnat samtycke.
Vi har härmed informerats om hur kommunen behandlar våra personuppgifter och vi samtycker härmed till behandlingen:
Datum och underskrift av ordförande

Datum och underskrift av kassör

Datum och underskrift av sekreterare

Medlemmar
Medlemmar
Totalt

Antal aktiva*

Dam

Herr

Varav 0-6 år

Dam

Herr

Varav 7-25 år

Dam

Herr

Varav 26-65 år

Dam

Herr

Varav 65 år Dam

Herr

Antal
medlemmar
boende i annan
kommun

Medlemsavgift (vad har föreningen för medlemsavgift)
__________________________________________________________________________________________________________________________

Vilka lokaler använder er förening
Typ av anläggning (ex plan, elljusspår, fritidsgård, badplats, byastuga)

Tim/år

Betalar
ni hyra?
Kr/år

Kommunägd

Förening som äger egna lokaler
Uthyres till andra föreningar
Om ja, ange vilka

Ja

Omfattning

Antal ggr/år

Samverkan med andra föreningar
(Ange vilka och vad man planerar att göra tillsammans)

Nej

Obligatoriska uppgifter

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna
Fritid och kultur
E-post:kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

ANSÖKAN OM
FÖRENINGSSTÖD
VERKSAMHETSPLAN
Avser verksamhetsår 2018

Kortfattad beskrivning av föreningens planerade verksamhet

Uppgifter som ingår i
ansökan för
föreningsstöd

Obligatoriska uppgifter

Arvidsjaurs kommun
Árviesjávrien kommuvdna
Fritid och kultur

Uppgifter som ingår i
ansökan för
föreningsstöd

E-post:kommunstyrelsen@arvidsjaur.se

Sammanfattning av den verksamhet som genomförts under föregående år ( 2017);
 Tydlig beskrivning av vilka olika aktiviteter som genomförts
 Antal deltagare i varje grupp
 Kön och ålder
 Hur ofta har grupperna träffats
 Vem har varit ledare och vilken ålder är det på ledaren

