
 
Kultur- och idrottsnämnden 

                                                        Idrottsföreningar
 
Ansökan om kommunens understöd till förening, år _________ 
 

Bilagor   Verksamhetsberättelse, bokslut och revisionsberättelse från föregående år 
  Verksamhetsplan och budget för den period för vilken understödet söks 

Förening/grupp 

 

Underskrift Ort och datum Underskrift 

Adress 

 

Bank och kontonummer 

Hemort 
 

Sökande 
 
 

  Föreningens stadgar (för ny sökande, tidigare sökande bör meddelande om ändringar i stadgarna) 
  Blankett för specifikation av verksamheten (obligatorisk)

Registreringsår 
 

Distrikts- eller riksomfattande organisation 
 

Ordförande: namn, adress, e-post och telefonnummer 
 

Sekreterare: namn, adress, e-post och telefonnummer 
 

Funktionär 

Kassör: namn, adress. e-post och telefonnummer 
 

Verksamhetsplatser (antal och geografisk fördelning) 
 

Understöd som 
söks 

Specialunderstöd, euro 

Understöd sammanlagt, euro 

Sökande samtycker till att kommunens revisorer, om de så önskar, får granska sammanslutningens 
förvaltning och räkenskaper 

 

Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer Verksamhet 
 

Användningsändamål, belopp 

Understöd som 
erhållits 
föregående år 

Allmänt understöd, euro 

Tilläggsuppgifter  

Samtycke 



 
 
 
 
ALLMÄNT VERKSAMHETSBIDRAG ÅR________ 
Specifikation av verksamheten (idrottsföreningar) 
Förening:____________________ 
 
 
1. Medlemmar 
•antal registrerade medlemmar ________ 
•antal registrerade idrottare ________  
•antal seniorer  ________ = _______% 
•antal juniorer  ________ = _______% 
•antal utbildade tränare    ________ 
•antal aktiva tränare    ________ 
 
 
2. Verksamhetsvolym 
•antal idrottsformer(sektioner) _________ 
•antal lag    _________ 
•verksamhetsställen  _________ 
  
  
3.Verksamhetsnivå 
•tävlingsidrott   _________% 
•motionsidrott   _________% 
 
•divisionsnivå   _________ 
•placeringar på FM nivå  _________ 
                  förbundsnivå _________ 
       distriksnivå _________ 
 
 
  Väsentliga förändringar i verksamheten från föregående år 
   ____________________________________________________ 
   ____________________________________________________ 
   ____________________________________________________ 
   ____________________________________________________ 
   
 
 
3. Ekonomi enligt bokslutet 
•utgifter brutto    __________ 
•allmänt bidrag     __________ 
•allmänna bidragets % av utgifterna      _________% 
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