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Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten

Ansökan om föreningsstöd
Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Organisationsnummer

Postadress

E-post

Postnummer och postort

Plusgironummer

Bankgiro
Bankkontonr

Telefon

Fax

Clearnr

Föreningen bildad år

Årsmöte hålles i månad

Webbplats

Kontaktperson

Telefon
Dagtid

Postadress

Kvällstid

Postnummer och ort

E-post

Jag godkänner att ovanstående uppgifter publiceras i kommunens föreningsregister på internet och i
ungdoms- och fritidsenheten föreningsguide.
Ja

Nej

_
Underskrift

Styrelse
Ordförande

Telefon
Dagtid

Postadress

Kvällstid

Postnummer och ort

E-post
Sekreterare

Telefon
Dagtid

Postadress

Kvällstid

Postnummer och ort

E-post
Kassör

Telefon
Dagtid

Postadress
E-post

Postnummer och ort

Kvällstid
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Ange antal föreningsmedlemmar
Uppgifter om antalet aktiva medlemmar senaste verksamhetsår.
Bosatta i Rättviks kommun

Bosatta i annan kommun

Totalt

Totalt

0–6 år

0–6 år

7–20 år

Flickor 7–20 år:

7–20 år

Pojkar 7–20 år:

21– år

21– år

Totalt

Totalt

Flickor 7–20 år:

Pojkar 7–20 år:

Ange vilka olika typer av verksamheter som föreningen
regelbundet bedriver, i vilken lokal/anläggning, antal grupper/lag
och antal medlemmar mellan 7–20 år totalt i dessa lag.
Verksamhet:

Huvudsaklig lokal/anläggning:

Antal grupper/lag

Antal medlemmar (7–20 år)

_
Verksamhet:

Huvudsaklig lokal/anläggning:

Antal grupper/lag

Antal medlemmar (7–20 år)

Verksamhet:

Huvudsaklig lokal/anläggning:

Antal grupper/lag

Antal medlemmar (7–20 år)

Antal grupper/lag

Antal medlemmar (7–20 år)

_
Verksamhet:

Huvudsaklig lokal/anläggning:

_

Lokaler
A) Av föreningen ägda anläggningar
(avser lokaler/fastighet eller del därav som nyttjas för ungdoms-, pensionärs- och handikappverksamhet)

Antal timmar i egen anläggning

Lokal:

(medlemmar 7–20 år)

_ per år
Årlig driftskostnad (inkl. el, vatten, städning etc):

alternativ

_ per vecka

Totalt antal timmar i egen anläggning
(alla medlemmar)

per år

alternativ

per vecka

Avgår: inkomster av egen uthyrning av lokalerna

Totalt årskostnad för A:

B) Förhyrda icke kommunala lokaler/anläggningar
(avser förhyrda av föreningen icke ägda lokaler som nyttjas för ungdoms-, pensionärs- och handikappverksamhet)

Lokal:

Antal timmar i hyrda lokaler/anläggningar
(medlemmar 7–20 år)

_ per år
Verklig hyreskostnad för det gångna året:

alternativ

per vecka

Totalt antal timmar i hyrda lokaler/anläggningar
(alla medlemmar)

per år
Totalt årskostnad för B:

alternativ

Avgår: inkomst av lokalen (entré etc):

TOTAL ÅRSKOSTNAD A + B:

per vecka

Verksamhetsplan 2017
Kortfattad beskrivning av föreningens planerade verksamhet.
(bifoga gärna fullständig verksamhetsplan!)

Medaljörer maj 2016–april 2017
Kommunfullmäktige har som tradition uppmärksammat idrottsungdomar från Rättviks kommun
som kommit på medaljplats i minst SM-sammanhang i någon idrottsgren.

Har din förening någon/några medaljörer i minst SM-sammanhang 2016/2017:
Namn:
Idrottsgren:
Medalj:
E-post:

tfn:

Namn:
Idrottsgren:
Medalj:
E-post:

tfn:

Namn:
Idrottsgren:
Medalj:
E-post:

tfn:
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Ansökan ska innehålla följande handlingar från det senaste verksamhetsåret:
1.

Ansökan om föreningsstöd enligt denna blankett.

2.

Årsmötesprotokoll.

3.

Vinst- och förlusträkning med balansräkning.

4.

Verksamhetsberättelse.

5.

Revisionsberättelse.

6.

Stadgar (nybildade föreningar).

Vi vill meddela att ifyllda personuppgifter används för korrespondens med er förening samt i våra
föreningsregister. Om ni vill ha ytterligare information om hur era personuppgifter används eller om ni vill att
dessa ändras är vi tacksamma för besked om detta till Ungdoms- och fritidsenheten, 795 80 Rättvik eller
tfn 0248-70 226. Personuppgifterna lagras med bl a it-teknik.

Ordförande
Ort och datum

Underskrift

Namnförtydligande

Som föreningens ordförande har jag tillsett att samtycke inhämtats från kassör och sekreterare för
publicering av dessa personuppgifter i kommunens it-baserade föreningsregister.

För att vara bidragsberättigad under året ska föreningen inkomma med
ovanstående uppgifter samt ska föreningen ha minst 10 aktiva
i kommunen skrivna medlemmar i åldern 7–20 år.
Blanketten skickas till:
Rättviks kommun
Ungdoms- och fritidsenheten
795 80 Rättvik

Uppgifterna ska vara ungdoms- och fritidsenheten
tillhanda senast 30 april årligen.

