Kultur- och fritidsförvaltningen

ANSÖKAN OM AKTIVITETSMEDLEMSBIDRAG / VERKSAMHETSBIDRAG
FÖR UNGDOMSORGANISATIONER
Skickas in senast 1 mars

Med den här blanketten kan ni ansöka om bidrag till verksamhet för barn och unga (7 till 20 år) och vuxna
med funktionsnedsättning (21 till 64 år).
Bidraget ska användas för att underlätta för föreningar att ha verksamhet för barn och ungdomar, samt för
vuxna med funktionsnedsättning.

Vad krävs för att få bidraget?
• Att vi får ansökan senast 1 mars.
• Att ni bifogar följande tre dokument med ansökan:
- Ekonomisk redogörelse med resultat- och balansräkning.
- Senaste årsmötesprotokollet.
- Senaste verksamhetsberättelsen. Om din förening ännu inte har något eller några av dessa dokument
går det bra att skicka in dem i efterhand, men då måste du ange varför dokumenten ännu inte finns.
• Att föreningen ni söker bidrag för är stödberättigad.
• Att föreningens verksamhet följer FN:s barnkonvention.
• Att föreningen arbetar mot alkohol, droger, dopning, mobbning, diskriminering, trakasserier, kränkningar
och våld.
• Att föreningen jobbar aktivt för att barn och unga med funktionsnedsättning ska kunna delta i föreningens
verksamhet.
• Att ni fyller i alla uppgifter korrekt.

Vilka kriterier bedöms ansökningarna utifrån?
• Antalet aktiva föreningsmedlemmar som är 7–20 år och/eller aktiva föreningsmedlemmar med funktionsnedsättning i åldrarna 21–64 år.

Kontaktuppgifter
Förening
Föreningens namn
Adress

Organisationsnummer

Postnummer

Ort

e-post

Telefon
Webbadress

Uppgiftslämnare
Namn

Telefon

e-post

Mobil

För att få räknas som aktivitetsmedlem ska följande kriterier uppfyllas:
1. Man ska vara i åldern 7-20 år (född år 1996-2009) och ha betalat en medlemsavgift på
minst 50 kronor eller ingå i en familjeavgift på minst 120 kronor.
2. Man ska finnas upptagen på närvarokort vid minst 8 tillfällen. Det ska också framgå att
deltagaren har medverkat i föreningens verksamhet under minst 2 månader under året.
Lägsta medlemsavgift kr ......................................

Antal aktivitetsmedlemmar år 2016
Ålder
Född år

7-12 år
2004-2009

13-16 år
2000-2003

17-20 år
1996-1999

Vuxna med funktions
nedsättning 21-64 år

Flickor
Pojkar
Sammanlagt

Statistikuppgifter
Övriga medlemmar i åldern 4-6 år (född år 2010-2012)
Övriga medlemmar i åldern 21- år (född år 1995 - )

Flickor

Pojkar

Kvinnor

Män

Jag intygar
att verksamheten är förenlig med FN:s barnkonvention och att föreningen arbetar mot
alkohol, droger, dopning, mobbning, diskriminering, kränkningar, trakasserier och våld.
att föreningen underlättar för barn och unga med funktionsnedsättning att delta.

Underskrift
Ort och datum

Underskrift av ordförande

Namnförtydligande

Bilagor
Senaste årsmötesprotokollet
Senaste verksamhetsberättelsen (om sådan finns)
Ekonomisk redogörelse med resultat- och balansräkning (om sådan finns)

