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Ansökan
Bidrag till kostnadsfria lovaktiviteter 2018

Kultur- och fritidsförvaltningen
Skicka blanketten till

E-post: lovaktiviteter@molndal.se
Kultur- och fritidsförvaltningen
Therése Hognert
431 82 Mölndal
1. Föreningsuppgifter

Se separat datum för sista ansökningsdag

Förening/organisation/förvaltning

Org. Nr.

Bankgiro/plusgiro

Namn på kontaktperson

E-post till kontaktperson

Telefon till kontaktperson

2. Uppgifter om planerad lovaktivitet
Namn på aktivitet/arrangemang
Plats, datum och klockslag för genomförandet

Beskriv vad ni tänker göra, hur många ledare ni kommer att vara, hur många deltagare ni räknar med (flickor/pojkar), samt
åldersgrupp

Beskriv hur den planerade aktiviteten främjar integration och möjliggör möten över sociala gränser

Planerar ni att samverka med någon annan aktör/organisation, vilken/vilka och hur?

Ordförande/chef

E-post till ordförande/chef

Telefon till ordförande/chef
Vg.vänd

Besöksadress
Mötesplats Lindome
Almåsgången 1
Mölndal

Postadress
Kultur- och fritidsförvaltningen
Therése Hognert
431 82 Mölndal

Telefon
0768-984522

E-post/webb
lovaktiviteter@molndal.se
www.molndal.se
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Beräknad budget
Kostnader

Belopp i kr

Intäkter

Belopp i kr

Belopp ansökan avser

Beviljade medel betalas ut i efterskott till förvaltningar inom staden, till föreningar betalas hälften av de beviljade
pengarna ut i förskott och resterande del betalas ut när redovisning av aktivitet och budget godkänts. Tänk på att för
att kunna få pengar behöver vi kvitton och fakturakopior för samtliga inköp och om löneersättning ska betalas ut
måste fullständiga verifikationer på löneutbetalningar lämnas in. (Interna ansökningar ska ej inkludera moms.)

Obligatoriska underskrifter
Riktigheten av lämnade uppgifter intygas

-----------------------------------------Datum

Firmatecknare / ordförande / chef

Namnförtydligande

Verksamhetsansvarig

Namnförtydligande

För att er förening/organisation ska kunna söka bidrag från Mölndals stad, och vi ska kunna handlägga er ansökan,
behöver vi behandla de personuppgifter vi frågar efter på denna blankett.
Läs gärna mer på molndal.se/personuppgifter där vi beskriver hur vi behandlar och skyddar dina personuppgifter, samt
vilka rättigheter du har.
Om föreningen inte har lämnat in verksamhetsberättelse, balans- och resultatrapport, och revisionsberättelse; från senaste
årsmötet, vid tidigare bidragsansökan, så skall detta bifogas denna ansökan.
Ansökan skickas med fördel till e-post: lovaktiviteter@molndal.se
Har ni frågor kring ansökan är ni välkomna att kontakta: therese.hognert@molndal.se, telefon: 0768-98 45 22

