
Grunduppgifter

Föreningens/organisationens namn

Adress          Postnummer            Postadress    
  

Organisationsnummer        Plusgiro/Bankgiro

Kontaktperson                                                      Telefon dagtid till kontaktpersonen

E-postadess till kontaktpersonen

Föreningens ordinarie verksamhet

Vilka verksamheter bedriver föreningen?

Totalt antal medlemmar               Varav flickor 7–26 år      Varav pojkar 7–26 år

Män             Kvinnor              Varav flickor 14–26 år                        Varav pojkar 14–26 år

Ansökan om förenings- och aktivitetsstöd
Riktlinjer för förenings- och aktivitetsstöd finns på  

www.goteborg.se/askimfrolundahogsbo under Kultur och Fritid

Ansökan om förenings- och aktivitetsstöd 140210 1(3)



Vi söker stöd för

Period för ansökan avser År (ÅÅÅÅ)                              1/1–30/6              1/7–31/12                    Lov                Helår 
 

Rubrik på aktiviten eller verksamheten som det sökta bidraget ska användas till

Datum för aktiviteten (ÅÅMMDD) – (ÅÅMMDD)                                                      Tidsomfattning i timmar

Målgrupp och ålder

              Totalt                                Varav flickor 7–26 år      Varav pojkar 7–26 år

Beskriv kortfattat aktiviteten

Antal ledare som förväntas medverka vid aktiviteten 

Män         Kvinnor             Varav flickor 14–20 år     Varav pojkar 14–20 år    Varav kvinnor 21–26 år    Varav män 21–26 år
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EMV, eftermiddagsverksamhet

Förväntat antal icke medlemmar boende i

Askim-Frölunda-Högsbo som beräknas delta



Budget och ansökningsbelopp

Beräknade intäkter och utgifter

Utgifter            Summa, kronor

Intäkter

         
               Summa

Belopp som söks från stadsdelsförvaltningen Askim-Frölunda-Högsbo

Har föreningen sökt stöd för denna aktivitet från annat håll?     Ja             Nej              Ange belopp

Vid ja, ange vilken organisation

Vår förening har tagit del av Askim-Frölunda-Högsbos riktlinjer för föreningsstöd

Vår förening arbetar efter Askim-Frölunda-Högsbos riktlinjer för föreningsstöd

Bifoga detaljerad ekonomiskt kalkyl till ansökan

Underskrift

Datum               Namnunderskrift ordförande/firmatecknare                      Namnförtydligande    

Datum               Namnunderskrift ordförande/firmatecknare                      Namnförtydligande    

Undertecknad ansökan skickas till

Göteborgs Stad Askim-Frölunda-Högsbo

Box 16

421 21 Västra Frölunda

eller per e-post till askimfrolundahogsbo@afh.goteborg.se
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Mer information

Bodil Wästhede

Telefon: 031-366 04 86

bodil.wasthede@afh.goteborg.se

Läs riktlinjerna här

http://goteborg.se/wps/portal/enheter/stadsdelsforvaltning/vastra-goteborgs-stadsdelsforvaltning/!ut/p/b1/hZFJsqJAAAXP4gEICpmXfAs-xaBCMW8IEAsBGVTm07d9gI5-u4zIVT46oWOK4YEgCLJ0BHREJ102V2U2Vn2XPf9yIqRHFnMqhiyQNIEFyDkFv5Z7OioBQ4d0ZMWCCD9ogWqQPjL_fUq8rkKe-VPa6IU31xfHoYdlf-6WdAhNyQWFzsi7_Q41OQvJa-mzhtfsi79pOmv8mq668R_zdivNi7J-sHbFU4muER7m7Seqn1tpq4IozIbmO7uniKnfaiKZMFswt1i4-BdLfcHTsytuQTaxIQHlQk14eFKGq50zlBBrqVQD6stkvNAwZ-eIeW1FqSrag4xaC58bGcfK8_SiFe5tOk8nCSCK8w_fGPE3BvjHFPC_VvFXEP8lOICjPToCXIrrbUB7s7s1WE2vRgyG_mKrT9uDLrL9dvfUBWAwnPEbAa9pGNw0O_jITKA5qmJSogaaA23QSfns8--HgXVb1nxBK0T5Y15MyHDTGw5hrBZsVjr9D6acOnPq8xGT_Hb1iAxgce0YQUaJfDH2Yl39koPuObofdbFyIKczfY5ONS4Nm7_gNF5i6RSNLZRIN-lzrKz5yqIp3DvLJjY_BYPdc-Yt5Np3E7iPReCdDx_mpK-L1z741h6-RLZaj4kpgPtVmhUvp0D4IcWO02gtKmlfPb-XiCXIs0RyMGB5RXxPDO8SadqQWLOkKOP7d1wOB_qs9-2dbpP3RmVUviiHwx_HlHtO/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
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