
Återrapporteringsblankett

Namn på föreningen:

Kontaktperson:

Telefon: E-post:

Namn på aktiviteten/verksamheten som ni fick föreningsbidrag för:

Aktiviteten eller verksamheten
1. Vilka aktiviteter eller vilken verksamhet genomförde ni för föreningsbidraget? (Beskriv tydligt så att 

även personer som inte är insatta i er verksamhet förstår och ser vad ni har gjort för pengarna.)

 

Beskriv tydligt vad föreningen har gjort för bidraget, så att även personer som inte känner till föreningens 
verksamhet förstår. Återrapporteringen gäller endast den aktivitet/verksamhet som föreningen fick bidrag för 
under året. En återrapportering för varje beviljat bidrag. Om föreningen fick flera bidrag under året ska dessa 
redovisas separat.
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Prioriterade områden
2. Vilket av följande prioriterade områden ingick i den aktivitet/verksamhet som föreningen fick bidrag för?

 
      
               Planerad       Genomförd

Skapa en aktivitet för:
  Flickor   
  Pojkar   
  Kvinnor   
  Män   
     
                            Planerad       Genomförd

Förebyggande användning av:       
  Tobak     
  Alkohol     
  Dopningsmedel   
  Narkotika                                      
           Planerad       Genomförd
  

Öka möjligheterna för äldre att ha ett aktivt liv utanför det egna hemmet  

Motverka ensamhet och isolering genom att utveckla mötesplatser där  
   människor kan känna samhörighet och gemenskap.

Motverka fördomar i samhället genom att öka mångfald och jämställdhet.  

Minska övervikt och fetma genom till exempel fysisk aktivitet och goda matvanor.   

Förbättra den psykiska hälsan för ungdomar och unga vuxna, eller på andra 
sätt arbeta för att förhindra självmord.   

Förbättra flickors och kvinnors psykiska hälsa.   

Förhindra och motverka våld i hemmet och i nära relationer

3. Hur arbetade föreningen med de prioriterade områdena?   

Om något område inte genomfördes som planerat beskriv då varför.
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Målgruppen

4. Antal träffar som genomfördes

(En träff är det samma som en sammankomst, eller ett möte, studiebesök, läger, prova-på tillfälle  
som anordnades som en aktivitet/verksamhet inom ramen för föreningsbidraget.)

5. Genomfördes de antal träffar som föreningen hade planerat?

Ja
Nej, fler träffar genomfördes
Nej, färre träffar genomfördes

6. Deltagare 

Antal deltagare i aktiviteten/verksamheten: Varav pojkar (0–18 år) Varav flickor (0–18 år)

Varav män (19 år+) Varav kvinnor (19 år+)

7. Vilken ålder hade huvudsakligen deltagarna?  
(Kryssa i de tre åldersgrupper som var vanligast.)

0–9 år   19–24 år   75–84 år
10–13 år   25–64 år   85 år och uppåt
18–18 år   65–74 år

8. Medlemmar

9. Nådde ni er målgrupp?

Ja, i hög utsträckning
Ja, i liten utsträckning
Nej

Kommentar om ni inte nådde er målgrupp:
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Antal deltagare som: redan var medlemmar som blev medlemmar



Avvikelser

10. Förändrades något i er aktivitet/verksamhet jämfört med det ni skrev i er ansökan?

Ja
Nej (vid Nej gå vidare till fråga 12)

Vad förändrades och varför? 

Det fortsatta arbetet

11. Vad är ni mest stolta över i arbetet med aktiviteten/verksamheten?

Vad vill ni förbättra?

Vilket stöd önskar ni för att utveckla er aktivitet/verksamhet?
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Uppföljning, resultat och effekter

12. Hur följde ni upp era aktiviteter/verksamhet?

Vilket resultat fick ni av er aktivitet/verksamhet?

Vilka effekter har ni sett av er aktivitet/verksamhet?
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14. Stämde den budget som ni angav i er ansökan med det verkliga ekonomiska utfallet?

Ja, i mycket hög utsträckning
Ja, i hög utsträckning
Ja, i liten utsträckning
Nej

Kommentar om varför er budget inte stämde med det verkliga utfallet: 

15.Vilka intäkter fick ni av aktiviteten/verksamheten?
(Ange tydligt de intäkter som aktiviteten/verksamheten genererade)

Intäkt 1: Summa

Intäkt 2: Summa

Intäkt 3: Summa

Intäkt 4: Summa

Intäkt 5: Summa

Total summa

Ekonomisk redovisning

13. Ange summan föreningen fick i föreningsbidrag

(Här ska föreningen endast ange den summa som föreningen fick i föreningsbidrag av Örgryte-Härlanda 
stadsdelsnämnd och som gäller den aktuella aktiviteten/verksamheten som denna återrapportering gäller.)
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16. Utgifter
(Ange tydligt de utgifter som aktiviteten/verksamheten genererad
Utgift 1: Summa

Utgift 2: Summa

Utgift 3: Summa

Utgift 4: Summa

Utgift 5: Summa

17. Ej förbrukade medel
(Ange tydligt de (eventuella) medel som aktiviteten/verksamheten inte gjorde åt)

Bifoga ett kontoutdrag för att styrka den ekonomiska redovisningen.
Härmed intygas att ovan lämnade uppgifter 
stämmer och är sanningsenliga:

Vilken eller vilka poster i budgeten förbrukades ej Totalt summa

Total summa

Ort och datum

Namn

Återrapporteringen skickas till:
foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning
Att: Föreningsbidrag
Box 107 94
402 61 Göteborg
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