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Ansökan
Barn- och ungdomsverksamhetbidrag samt
lokalbidrag för barn och ungdomsverksamhet
Kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka blanketten till

Kultur- och fritidsförvaltningen
431 82 Mölndal
Ansökan skall vara kultur- och fritidsförvaltningen tillhanda senast 28 februari.
Organisationsnummer

1. Föreningsuppgifter
Förening

Postadress
Bankgiro/Plusgiro
E-post

Telefon

Uppgiftslämnare

E-post

2. Redovisning av föregående års medlemmar
Antal aktiva* 0-6 år

Telefon

Antal pojkar/män

Antal flickor/kvinnor

Summa

Antal aktiva* 7-9 år boende i Mölndals stad
Antal aktiva* 7-9 år boende i annan kommun
Antal aktiva* 10-15 år boende i Mölndals stad
Antal aktiva* 10-15 år boende i annan kommun
Antal aktiva* 16-20 år boende i Mölndals stad
Antal aktiva* 16-20 år boende i annan kommun
Antal aktiva* annan ålder
Övriga medlemmar
Summa medlemmar
Varav aktiva* medlemmar med funktionshinder (alla åldrar)
*Med aktiva medlemmar menas de som deltagit i föreningens verksamhet vid minst 16 tillfällen under ett helt år.

Vg. vänd

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Postadress
Telefon/fax
E-post/webb
Aktiviteten
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
foreningsservice@molndal.se
Frejagatan 1
431 82 Mölndal
031-315 16 43
www.molndal.se/foreningsbidrag
Mölndal
031-315 10 00 (vx)
www.molndal.se
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3. Redovisning av föregående års nettokostnader för lokaler
Detaljerade kostander avseende:
Obs!
- Endast lokalkostnader som direkt berör
den egna ungdomsverksamheten i
Mölndals stad får redovisas.
- Kostnader för hyra av kultur- och
fritidsnämndens lokaler ska inte
redovisas.
- Lön för lokalvårdare, vaktmästare etc.
får ej medräknas.
Erlagd hyra under året

Hyrd lokal
Fylls i om föreningen hyr av annan än
Kultur- och fritidsförvaltningen.
Lokalens namn:

Egen lokal
Fylls i om föreningen äger egen
verksamhetslokal.
Lokalens namn:

Adress:

Adress:

Hyresvärd:

Hyresvärd:

Telefon:

Telefon:

Storlek m2 :

Storlek m2 :

+

kr

El

+

kr

+

kr

Uppvärmning

+

kr

+

kr

Vatten

+

kr

+

kr

Avlopp

+

kr

+

kr

Sophämtning

+

kr

+

kr

Sotning

+

kr

+

kr

Avgift till vägförening

+

kr

+

kr

Försäkringar

+

kr

+

kr

Arrende

+

kr

Räntor

+

kr

Fastighetsskatt

+

kr

Avgår inkomster
Inkomster av uthyrning, caféverksamhet
etc. dras från den totala kostnaden.

-

kr

-

kr

Nettokostnad

=

kr

=

kr

4. Obligatoriska bilagor: - Verksamhetsberättelse för senast avslutade verksamhetsår inklusive
- ekonomisk berättelse
- revisionsberättelse.
På anmodan ska förening kunna styrka att kostnaden för barn- och ungdomsverksamheten (7-20 år) är minst lika stor
som erhållet bidrag.

5. Obligatoriska underskrifter:

Riktigheten av lämnade uppgifter samt bilagor intygas.

__________________________
Datum

_________________________
Firmatecknare/Ordförande

__________________________
Revisor

_________________________
Namnförtydligande

__________________________
Namnförtydligande

_______________________________________________________________________________________________________________________________
Besöksadress
Postadress
Telefon/fax
E-post/webb
Aktiviteten
Kultur- och fritidsförvaltningen
031-315 16 75
foreningsservice@molndal.se
Frejagatan 1
431 82 Mölndal
031-315 16 43
www.molndal.se/foreningsbidrag
Mölndal
031-315 10 00 (vx)
www.molndal.se

