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Ansökan om föreningsbidrag

Syftet med bidraget är att det ska skapa förutsättningar för  
en aktiv och social fritid som leder till förbättrad hälsa i befolkningen.  
Stödet ska bidra till att utveckla lokala föreningar och frivillig- 
organisationer i stadsdelen.

Allmänna uppgifter
Föreningens/organisationens/intressegruppens namn                                                                                   
                                                                                 

Adress                                                                                      
                                                                                 

Organisationsnummer Kontaktperson

Telefon E-post

Mottagarkonto
Plusgirokonto                                                                                    
                                                                                  

Bankgirokonto Eventuellt meddelande till mottagaren

Kontoinnehavarens namn                                                                                     
                                                                                 

Ordinarie verksamhet
Beskriv kort er ordinarie verksamhet                                                                                    

Totalt antal medlemmar Varav pojkar Varav flickor

0–9 år 10–13 år 14–18 år 0–9 år 10–13 år 14–18 år

Varav män Varav kvinnor



2(4)

Vi söker bidrag för
(Uppgifterna kan komma att publiceras i rapporter och eventuellt på www.goteborg.se/orgryteharlanda)

Rubrik för aktiviteten                                                                                    

Tid och plats Målgrupp (ålder)

Vad vill ni göra? Utgå från riktlinjerna

Hur ska ni göra?

Hur ska ni nå målgruppen?

Vilket resultat förväntar ni er?

Förväntat antal icke-medlemmar från Örgryte-Härlanda  
som beräknas delta

Pojkar 0–18 år Flickor 0–18 år

Män Kvinnor
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Kryssa i vad ni söker bidrag för (se riktlinjerna när ni kryssar här)

           Särskilda aktiviteter

           Övrigt (skriv vad)

              Utveckling            Lokal

Kryssa i om ni söker bidrag för någon av de målgrupper som vi särskilt prioriterar (ni kan kryssa i flera alternativ)

           Barn och ungdomar                                Pensionärer

           Personer med funktionshinder                Personer med utländsk bakgrund

           Utsatta grupper

Kryssa i om ni söker bidrag för något av de områden som vi särskilt prioriterar

           Varje barn ska få en bra start i livet samt ges goda förutsättningar genom skolåren 

           Nolltolerans mot alkohol-, narkotika- och tobaksbruk för alla under 18 år 

           Ett gott åldrande med livskvalitet 

           Våld i nära relationer ska motverkas

           Skapa förutsättningar för fysisk aktivitet

Kommer ni att samarbeta med andra för att genomföra det ni söker bidrag för?

           Ja        Om ja, ange då vem: 

           Nej
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Ansökan skickas till:
Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning
Adress Box 10794, 402 61 Göteborg 
E-post foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se
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Budget och ansökningsbelopp (var så detaljerade ni kan i budgeten)

Beräknade intäkter och utgifter     Summa

Kryssa för era intäkter och ange summan

           Deltagaravgifter, kronor

           Egen försäljning, kronor

           Egen insats, kronor

           Övriga intäkter, kronor

Totalt, kronor

Kryssa för era utgifter och ange summan

           Material, kronor

           Mat, kronor

           Information, kronor

           Kostnader förenliga med lokal, kronor

           Resor och transport, kronor

           Administrativa kostnader, kronor

           Uppföljning, kronor

           Annan utgift, kronor

Totalt, kronor

Summa föreningsbidrag som söks hos stadsdelsförvalningen Örgryte-Härlanda Totalt:

Har ni även sökt stöd för denna aktivitet/verksamhet från Idrotts- och föreningsförvaltningen?           Ja, kronor           Nej

Har ni även sökt stöd för denna aktivitet/verksamhet från Social resursförvaltning?           Ja, kronor           Nej

Underskrift
Sökandes namnteckning                                                                                   
                                                                                  

Namnförtydligande                                                                                    
                                                                                 

Bilagor
Följande dokument måste skickas in för att ansökan ska vara komplett:
• Föreningens aktuella stadgar
• Senaste verksamhetsberättelser
• Senaste ekonomiska redovisning
• Styrelse- och ledarsammansättning
• Senaste årsmötesprotokoll
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