
Ansökan om samverkan med 
Göteborgs Stad 

Sökande förening/organisation/nätverk: 

      

Organisationsnummer (om finns): 

      

Adress till sökande förening/organisation/nätverk: Telefon sökande: 

            

Postnummer och postort: E-post sökande organisation: 

            

Kontaktperson hos sökande organisation/förening/nätverk: 

      

Telefon kontaktperson: E-post kontaktperson: 

            

Arrangemangets namn: 

      

 

Beskriv mål för arrangemanget:  

      

 
 

Beskriv arrangemangets upplägg:  

       

 
 
 

Vilka vänder sig arrangemanget till: 

      

 
 
 

När ska arrangemanget genomföras?  

      

 
 



Vilken stadsdel kommer arrangemanget att genomföras i (välj ett eller flera alternativ)?  

Angered 

Askim-Frölunda-Högsbo 

Centrum 

Lundby 

Majorna-Linné 

Norra Hisingen 

Västra Göteborg 

Västra Hisingen 

Örgryte-Härlanda 

Östra Göteborg  

 

Fritext för att ange område:  
 

Beskriv på vilket sätt arrangemanget bidrar till en hållbar, inkluderande och öppen stad:  
 
 
 
 



På vilket/vilka sätt söker ni samverkan med staden? 
 
Vi söker verksamheter inom staden att genomföra arrangemanget tillsammans med:   
Ja 

Nej 

 
Ange vilka slags verksamheter: _________________ 
Observera att det är de enskilda verksamheterna som beslutar om samverkan är möjlig. 
 
Vi vill gärna hålla arrangemanget i en av stadens lokaler och vill ha hjälp att komma i kontakt med lokaler: 
Ja 

Nej 

 
Ange vilka slags lokaler: _____________________ 
Observera att det är de enskilda verksamheterna som beslutar om sin lokal. 
 
Vi vill söka medel för arrangemanget:  
Ja 

Nej 

 
Om medel söks, ange hur mycket: ________________________ 
 
Ange vad ni söker medel för:   

Till vad? Hur mycket?  

Hyra av lokal för arrangemanget 
 

 

Föreläsarkostnader 
 

 

Materialkostnader  
 

 

Övrigt, ange vad: 
 
 
 
 

 

TOTALT: 
 

 

 
Medel kan till exempel sökas för hyra av lokal för arrangemanget, föreläsarkostnader och kostnader för marknadsföring 
och material. Kostnader för ordinarie verksamhet som till exempel personalkostnader går inte att ansöka om.  
 
Totalt har staden 150 000 kronor att fördela. Dessa går att söka vid två tillfällen: 27 november 2017 och 1 februari 2018. 
Utgångspunkten är att vid varje tillfälle fördela 75 000 kronor. Det går att söka max 15 000 kronor till ett arrangemang.  
 



Om arrangemanget sker i samverkan med Göteborgs stad, vill ni att information om arrangemanget 
läggs upp i stadens informationskanaler? 
Ja 

Nej 

 

Kriterier för att få söka samverkan för ett arrangemang 
Arrangemanget ska:  

 Vara förenligt med och respektera grundläggande krav om alla människors lika värde och rättigheter. Här 
åsyftas FN:s allmänna förklaring om mänskliga rättigheter. 

 Verka för demokratiska principer samt öppet ta ställning för demokratin som samhällssystem. 
 Ha som mål att motverka diskriminering på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 

tillhörighet, religion, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. 
 Bidra till att göra Göteborg till en hållbar, inkluderande och öppen stad.  
 I möjligaste mån eftersträva tillgänglighet. 
 Äga rum i Göteborg och vara öppet för alla.  
 Vara gratis att delta i.  
 Genomföras under perioden januari – augusti 2018.  

 
Vi uppfyller kriterierna:  
Ja 

Nej 
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