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ANSÖKAN - VERKSAMHETSBIDRAG KULTURFÖRENINGAR 
 

Ansökan om årsbidrag för år ska vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast den 
30 juni året före det år som förening söker medel för. 

 
Föreningens namn och Riksförbund föreningen tillhör 

 
........................................................................ ............................................................. 

 
 

 
Föreningen ansöker om årsbidrag med ...................................................... kronor 

 
Bidraget skickas till. Plusgiro...................................... Bankgiro.............................................. 

 

Verksamhetsmått 
Uppgifterna avser senast avslutade verksamhetsår 

 
Medlemsantal...................................varav medlemmar under 20 år................................... 
Medlemsavgift. ..................... kronor 

 
Vi har genomfört .......................... antal offentliga aktiviteter/arrangemang inom vårt 
verksamhetsområde under året som varit. (Styrelsemöten et cet räknas ej in här). 

 
Vi har egen lokal – kostnader (inkl. allt)................................................................................. 

 
Vi hyr lokal- hyra (inkl. allt).................................................................................................... 

 
Vi förvaltar och hyr ut egen lokal JA NEJ 

 
Årsresultat senast avslutat verksamhetsår ...................................................................... 

 
Tillgångar 31/12 senast avslutat verksamhetsår............................................................... 

Kontaktperson (om ej ordf)................................. 
 
Postadress..................................................... 

 
....................................................................... 

 
Tel………….....................………................... 

 
E-post: 

 
..................................................................... 

Ordförande............................................. 
 

Postadress............................................. 
 

............................................................... 

Tel............................................................... 

E-post: 
 

............................................................... 
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Bilagor 
1. Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår 
2. Ekonomisk rapport för senast avslutat verksamhetsår där vinst- och förlustkonto samt 

balanskonto framgår. 
3. Undertecknad revisionsberättelse för senast avslutat verksamhetsår 
4. Preliminär budget för det år ansökan gäller 
5. Verksamhetsplan för det år ansökan gäller 
6. Undertecknat protokoll från årsmötet där vald styrelse och valda revisorer framgår 
7. Stadgar för föreningen (om de har förändrats sen förra ansökan)  

 
Det ska framgå att årsmöteshandlingarna är godkända av årsmötet. 
Återkoppling på ev kompletteringsbegäran skall vara inkommen inom 7 
dagar från det att begäran om komplettering meddelats. 

 

Underskrift: 
 
 

....................................................................  Datum.................................................. 
 

Namnförtydligande.(Texta tydligt)............................................................................ 
 
 

OBS! 
 

För att ansökan ska kunna behandlas och bidraget betalas ut - krävs 
fullständig ansökan avseende såväl att blanketten ska vara fullständigt ifylld 
och att efterfrågade bilagor ska vara inkomna och tydligt numrerade.  
För att verksamhetsbidrag ska kunna fås krävs en särskild överenskommelse 
med kultur-och fritidsnämnden och att den är aktuell och undertecknad. 
 
Vänligen läs Kultur- och fritidsnämndens bidragsregler. 

 
 
Vill du veta mer kontakta gärna kulturenheten 

0454 – 93 000 
 

Ansökan skickas till: kof@olofstrom.se eller Kultur-och fritid, Box 301, 293 24 OLOFSTRÖM 
 

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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