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ANSÖKAN - ARRANGÖRSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 
 

Ansökan ska vara inkommen till kultur- och fritidsförvaltningen senast två månader före projektet 
påbörjas om förening omfattas av ordinarie bidragsregler. I de fall förening ej har gällande 
överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden ska ansökan vara inkommen senast 1 månad 
före kultur- och fritidsnämndens nästkommande arbetsutskott.  

 
 
Föreningens namn samt ev. organisationsnummer:  
 
.................................................................................................. 
 
 
Ordförande.............................................  Kontaktman................................................... 
 
Postadress.............................................  Postadress.................................................... 
 
............................................................... ....................................................................... 
 
Tfn.arb........................bost................  Tfn arb………….........bost……….................... 
 
E-post adress:  E-post adress:  
 
................................@................................  ................................@................................ 
 
 
Föreningen ansöker om arrangörsbidrag med...................................................... kronor 
 
Bidraget skickas till........................................................................................................ 
 

 Postgiro.................................................... 

 Bankgiro................................................... 

  
Arrangemangets namn: 
______________________________________________________________________________ 
 
Tid och datum:  
_____________________________________________________________________________________ 
 
Föreningen har en gällande överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden, ja alt. nej: ______________ 
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Bilagor 

1. Beskrivning av arrangemang och vad arrangemanget bidrar med till Olofströms kommuns 
invånare. 

2. Budget för arrangemang innehållande vilka fler aktörer föreningen har sökt bidrag/sponsring 
ifrån. Om förening erhåller årligt verksamhetsbidrag av nämnd ska det anges av vilket skäl 
även arrangörsstöd anses behövas.  

3. Marknadsplan för arrangemang 
 
Om förening saknar gällande överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden krävs även 
följande bilagor: 
4. Stadgar, om förening saknar gällande överenskommelse med kultur- och fritidsnämnden 
5. Intyg på att föreningen är skriven och bedriver verksamhet i Olofströms kommun. 
6. Intyg/resonemang kring att föreningen präglas av demokratiska principer, arbetar för 

jämställdhet, mångfald samt verkar för folkhälsa och är öppen för alla.  
 
 

Underskrift: 
 
.................................................................... Datum.................................................. 
 
Namnförtydligande............................................................................. 
 
Adress:.......................................................................... 
 
Tfn arb............................... bost..................................... fax................................ 
 
e-post..................................................@.............................................................................. 
 
 
 
Vill du veta mer kontakta gärna kultursekreteraren,  

Anna Lundholm, tfn 0454-935 90 eller anna.lundholm@olofstrom.se  

 

 

Ansökan skickas till: Kultur-och fritid, Box 301, 293 24 OLOFSTRÖM eller kof@olofstrom.se   
 
 
 
Vi värnar om att behandla era personuppgifter på ett korrekt sätt och hänvisar till Olofströms kommuns 
behandling av inlämnade personuppgifter. www.olofstrom.se/personuppgifter 
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