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Kulturförening
Ansökan av bidrag

Ifylld blankett skickas till:

Ansökan av bidrag
Kulturföreningar verksamma i Emmaboda kommun kan
söka bidrag hos bildningsnämnden.
Till kulturföreningar hör hembygdsföreningar,
musikkårer, skapande/utövande och arrangerande
föreningar vars syfte är att verka inom kulturområdet
och som godkänts av bildningsnämnden.
Ansökan ska avse genomfört verksamhetsår.

Bildningsnämnden
Box 100
361 22 Emmaboda
bildning@emmaboda.se
senast 1 maj

Tillhör kulturförening
Hembygdsförening

(endast ett alternativ)
Musikkår
Skapande/utövande och/eller arrangerande förening

Föreningens kontaktuppgifter
Föreningens namn
Adress

Postnr

Uppgiftslämnare

Telefonnummer

Bankgiro/Postgiro

Ort

E-postadress
Organisationsnummer

Ansökan avser (se regler för ansökningar Kulturföreningar)
Verksamhetsbidrag

Arrangemangsbidrag

Grundkrav

Lokalbidrag

JA

Föreningen har antagit stadgar
Föreningen har valt styrelse
Föreningen har varit verksam i minst 6 månader
Föreningens verksamhet är öppen för alla
Tillhör riksorganisation:
Antal genomförda träffar/repetitioner:

För sent inkommen eller ofullständig ansökan
behandlas inte!

Aktivitetsbidrag

NEJ

Till ansökan ska bifogas:
 Föreningens stadgar (första gången ni gör
ansökan)
 Verksamhetsberättelse/
årsberättelse
 Ekonomisk redogörelse
 Revisionsberättelse
 Arrangemangsredovisning
vid ansökan av
arrangemangsbidrag
 Verifikationer – vid ansökan
av lokalbidrag
 Aktivitetskort – vid ansökan
om aktivitetsbidrag

2
Arrangemangsbidrag

(ifylles vid ansökan av arrangemangsbidrag)

Genomfört
arrangemang

Datum
och tid

Antal
deltagare

Antal
publik

Samarrangör

Lokalbidrag (ifylles vid ansökan av lokalbidrag)
Ansökan avser förhyrd lokal godkänd av bildningsnämnden:
Kallhyra

Kr

El

Kr

Vatten

Kr

Renhållning

Kr

Försäkringar

Kr
SUMMA

Kr

Aktivitetsbidrag
Vid ansökan av aktivitetsbidrag ska aktivitetskort bifogas. Aktivitetskort kan hämtas på
kommunens webbsida www.emmaboda.se eller på bildningskontoret.

Försäkran
Härmed intygas, att uppgifter som lämnas i denna ansökan är korrekta och överensstämmer
med föreningens verksamhet. Vi intygar också att bidrag inte erhålls för motsvarande
verksamhet från annan kommunal myndighet.
………………………………………
Ordförande

……………………………………
Kassör

………………………………………….
Revisor

………………………………………
Namnförtydligande

……………………………………
Namnförtydligande

………………………………………….
Namnförtydligande

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bildningsnämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet.
Personuppgifterna om dig behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Enligt § 26 och 28 i samma lag har du rätt att, efter skriftlig begäran,
få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.
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