
 

 

 

 

 

 

 

LATHUND – verksamhetsberättelse för 

föreningar i Eskilstuna kommun 
I Eskilstuna kommun behöver alla föreningar som vill söka bidrag för sin verksamhet ha 

ansökt om att vara stödberättigad förening.  

För att Eskilstuna kommuns personal ska kunna avgöra om en förening ska få vara 

stödberättigad eller inte så läser de bland annat igenom föreningens verksamhetsberättelse.   

Nedan finns rubriker som en verksamhetsberättelse bör innehålla för att personalen ska kunna 

få den information de behöver.  

Under respektive rubrik finns en förklaring av vilken information som ska skrivas där.  

 

Rubrik: Verksamhetsberättelse för förening, år 

Ange föreningens namn och vilket år verksamhetsberättelsen gäller för. 

 

Styrelsen 

Ange vilka personer som varit med i styrelsen under verksamhetsåret med namn och vilken 

roll de haft i styrelsen. 

 

Medlemmar 

Ange hur många medlemmar föreningen har haft totalt.  

Ange hur många av medlemmarna som är flickor/kvinnor och pojkar/män. 

 

Medlemsmöten  

Ange hur många medlemsmöten föreningen haft, till exempel antal scoutkvällar, antal 

aktiviteter för medlemmarna eller antal fotbollsträningar.  

Ange hur många styrelsemöten föreningen har haft. 

 

Aktiviteter under året 



Beskriv vilka aktiviteter som föreningen har genomfört för medlemmar och allmänheten 

under året.  

Ange gärna ungefär hur många som deltagit på respektive aktivitet. 

 

Aktiviteter för att se till att föreningen följer generella lagar 

Beskriv hur föreningen har arbetat med att följa generella lagar. Det gör ni till exempel genom 

att beskriva hur barn och unga har fått vara med och bestämma.   

Kommunen vill veta vilka aktiviteter föreningen gjort för att följa:  

 barnkonventionen 

 diskrimineringslagen  

 lagar och regler som gäller för föreningens särskilda verksamhet om det är några andra 

lagar än barnkonventionen eller diskrimineringslagen 

 

Ekonomisk rapport 

Beskriv verksamhetens ekonomiska situation.  

Ange hur mycket pengar föreningen har vid årets slut, vart pengarna kommer ifrån, och vad 

pengarna har använts till under det senaste året. 

 

Mer information  

Om du vill veta mer om föreningsliv och hur man driver en förening finns det bland annat här: 

www.forening.se 

 

Kontakt 

Vid frågor kontakta:  

Stefan Axberg, handläggare 

016-710 12 73 

foreningsstod@eskilstuna.se 

 

http://www.forening.se/

