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Ansökningsblankett för 

selektivt föreningsbidrag 
Redovisning ska ske senast två 

månader efter genomförandet

Diarienummer

Handlingsnummer

(Ifylles av handläggare)

Vid frågor är ni välkomna att höra av er så hjälper vi till, kontaktuppgifter finns på sista sidan. 
Vid första ansökan för året ska följande bifogas: föreningssammanställning, stadgar, årsmötes
protokoll, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse med resultat och balansräkning och 
revisionsberättelse.

Föreningens namn (inga förkortningar)

Namn på kontaktperson

E-postadress till kontaktperson Telefonnummer till kontaktperson (dagtid)

Vi söker bidrag för
Rubrik för aktiviteten eller verksamheten som det sökta bidraget ska användas till

Målgrupp och åldersgrupp Period/datum

Antal tillfällen Plats för aktiviteten

Förväntat antal unika deltagare från föreningen
Flickor/kvinnor 0–26 Kvinnor 65+ Pojkar/män 0–26 Män 65+ Annat 0–26 Annat 65+

Förväntat antal unika deltagare som inte är medlemmar i föreningen
Flickor/kvinnor 0–26 Kvinnor 65+ Pojkar/män 0–26 Män 65+ Annat 0–26 Annat 65+

Beskriv projektet/aktiviteten så utförligt som möjligt. Exempelvis vad ni ska göra, var detta  
ska genomföras, hur ni når ut till deltagarna och ungefärligt antal deltagare per tillfälle.
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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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Beräknade kostnader Kronor

Summa:

Beräknade inkomster Kronor

Summa:

Nettokostnad för projektet, kr Ansöker om bidrag med kr

Bidrag till detta projekt har även sökts hos Belopp, kr Beviljat             Ja              Nej              Ej 
svar

Om föreningen avviker från gällande riktlinjer eller inte utför den aktivitet som bidrag 
utgått för, kan stadsdelsnämnden återkräva hela eller delar av föreningsbidraget.

Att ovanstående uppgifter är korrekta intygas
Underskrift av firmatecknare

Namnförtydligande

Ort och datum

Budget och ansökningsbelopp
Här ska både kostnader och inkomster redovisas för aktiviteten. 
Beräkna kostnader för föreningen. Exempelvis kostnader för mat, material och eventuella arvoden.  
Var så specifik som möjligt.
Beräkna och specificera inkomster till föreningen.
Nettokostnader för projektet beräknar ni genom att dra summan beräknade inkomster från summan 
beräknade kostnader.
Ni måste också uppge om ni sökt bidrag för projektet/aktiviteten hos annan huvudman,  
beloppets storlek, samt om detta är beviljat/avslaget eller om ni ej fått svar.
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