
Redovisning av beviljat 
selektivt föreningsbidrag 

Redovisning ska ske senast två 
månader efter genomförandet

1(2)
Diarienummer

Handlingsnummer

(Ifylles av handläggare)

Föreningens namn (inga förkortningar) Organisationsnummer

Postadress Plus/bankgiro

Kontaktperson Telefonummer till kontaktperson (dagtid)

E-postadress till kontaktpersonen

E-postadress till föreningen

Utvärdering av aktiviteten 
Aktivitet/verksamhet som beviljats bidrag Antal tillfällen

Tid och plats för aktivitetens genomförande Målgrupp och åldersgrupp

Antal unika deltagare som är medlemmar
Flickor/kvinnor 0–26 Kvinnor 65+ Pojkar/män 0–26 Män 65+ Annat 0–26 Annat 65+

Antal unika deltagare som inte är medlemmar
Flickor/kvinnor 0–26 Kvinnor 65+ Pojkar/män 0–26 Män 65+ Annat 0–26 Annat 65+

Totalt antal ledare
Flickor/kvinnor Pojkar/män Annat

Beskriv hur aktiviteten genomförts utifrån ansökan, exempelvis vad ni gjorde, för vem och vilket resultat, 
lärdomar ni kom fram till och ungefärligt antal deltagare per tillfälle. Försök att vara så noggrann som möjligt.



2(2)
Budgetredovisning
Specificera vilka kostnader samt intäkten som föreningen haft. Var så noggrann som möjligt.
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Kostnader Kronor

Summa kostnader:

Intäkter Kronor

Föreningsbidrag från SDN Norra Hisingen

Andra erhållna bidrag

Summa intäkter:

Kvitton kan komma att begäras
Underskrift av företrädare för förening/organisation, firmatecknare

Namnförtydligande

Ort och datum

Underskriven ansökan skickas till:
Göteborgs Stad Norra Hisingen
Box 4053 
422 48 Hisings Backa 
Telefon: 031-366 90 15 

Det går också bra att scanna en ifylld  
ansökan och mejla till:  
norrahisingen@norrahisingen.goteborg.se
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