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SDF Angered 

 
 

Redovisning 2020 
 

Föreningens namn Har någon information ändrats sedan ni sände in 
ansökan? Fyll i ny info i de grå fälten nedan. 
 

Ansvarig för aktiviteten Telefonnummer  
till ansvarig 

Kontaktperson för ansökt verksamhet 
 

Telefon 
 

Postadress 
 
E-mail Bank- postgiro eller  

kontonummer. 
 

Plats för verksamheten 
 

Verksamhetstid 
 
 

Aktivitetens/verksamhetens innehåll  
(för lovverksamhet: ange datum, aktivitet samt hur många ungdomar och ledare som deltog vid varje verksamhetstillfälle) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                  
 
 
 
Har målet uppnåtts  
 
 Ja    Nej 

Motivera 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Bifoga bilagor om utrymmet inte räcker till. 
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På vilket sätt informerade ni om verksamheten/aktiviteten 
 
 
 
 
                                                                                                                                                

                                                                          

Hur många deltagare deltog i  
verksamheten ni ansökt för?            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
    
 
 
Av dessa deltagare, hur  
många bor i Angered?                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 
Hur många av dessa angeredsbor var: 
flickor  (0-26 år)                      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
pojkar (0-26 år)                       _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
annat (0-26 år)                         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
kvinnor (27 år och äldre)      _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
män (27 år och äldre)            _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
 
annat (27 år och äldre)         _ _ _ _ _ _ _ _ _ _           

 
Övriga föreningar och/eller verksamheter som medverkat och på vilket sätt 
 
 
 
 
 
 
Ekonomisk redovisning. Utgifter, som till exempel rese- och entrékostnader skall kunna styrkas med 
kvitton. 
Kostnader Kronor Intäkter Kronor 
  Deltagaravgifter  
  Föreningens egenandel  
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
Totalt  Totalt  
Övriga synpunkter/kommentarer 
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                     

  
Datum Verksamhetsansvarigs underskrift 

 
 
Namnförtydligande 

 
Göteborgs Stad 
Angered, diarium 
Box 34  
424 21 ANGERED                                  
Telefon: 031-365 00 00 
E-post: angered@angered.goteborg.se 
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