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Läs mer om hur vi hanterar dina personuppgifter på karlstad.se/personuppgifter 

ANSÖKAN OM 
VERKSAMHETSBIDRAG 

 Vård- och omsorgsförvaltningen Ansökan gäller för år 

FÖRENINGSUPPGIFTER 
 Förening Gatuadress 

Postnummer Postadress Telefon Postgiro/Bankgiro 

Ordförande Telefon arbetet Telefon hem 

Gatuadress Postadress 

Kassör Telefon arbetet Telefon hem 

Gatuadress Postadress 

ORGANISATION (Hur är föreningen organiserad? Antal lokalföreningar, antal sektioner, samverkan med andra kommuner) 
  

GRUNDVERKSAMHET 
Bifoga handlingar enligt bidragsreglerna: Verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, revisionsberättelse för 
föregående år, verksamhetsplan och budget för innevarande år. 

Antal medlemmar (boende i Karlstad) Antal styrelsemöten 

Män:      Kvinnor:  Annat: 
Antal medlemsmöten 

LOKALER 
Adress Lokalen storlek 

Hyrd lokal Ägd lokal  Samutnyttjas med Beräknad kostnad för föreningens lokal 
under ansökningsåret 

ANSTÄLLD PERSONAL 
Namn Befattning 

Namn Befattning 

VÄND 
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MOTVERKA DISKRIMINERING OCH KRÄNKNING 
Föreningar och organisationer som söker stöd av kommunen ska redovisa hur de aktivt motverkar diskriminering och 
kränkning. Ange därför här minst två konkreta exempel på hur din förening arbetar med detta. 
Diskriminering: När en person behandlas sämre än någon annan på grund av egenskaper som hör till den diskriminerade. I 
begreppet är underförstått att åtskillnaden innebär något negativt för den diskriminerade. Egenskaper som kan anses 
diskriminerande är till exempel kön, könsidentitet, etnicitet, funktionsnedsättning, ålder, hudfärg, inkomst, övervikt, sexuell 
läggning och religiös eller politisk åsikt. 
Kränkande särbehandling: avser återkommande negativt präglade handlingar som riktas mot enskild person på ett 
kränkande sätt och kan leda till att dessa ställs utanför gruppens gemenskap. 

DISKRIMINERING (Beskriv kortfattat ert interna arbete för att motverka diskriminering) 

KRÄNKNING (Beskriv kortfattat ert interna arbete för att motverka kränkande särbehandling) 

SÄRSKILDA KOSTNADER, NEDANSTÅENDE FRÅGESTÄLLNINGAR AVSER FÖRENINGAR FÖR 
PERSONER MED FUNKTIONSNEDSÄTTNING 
Beskriv under nedanstående rubriker de eventuella särskilda kostnader som inte täcks av grundbidraget. I grundbidraget ingår 
kostnader för till exempel porto, telefon, aktiviteter, material, möten med mera samt en skälig lokalhyra. 
 1. Beskriv särskilda kostnader på grund av medlemmarnas funktionsnedsättningar.

(t ex teknisk utrustning eller kostsamma resurser i samband med aktiviteter)

2. Beskriv särskilda kostnader på grund av speciell verksamhet eller en omfattande och bred
verksamhet.

SÖKT BIDRAGSBELOPP 
Kronor (SEK) 

UNDERSKRIFT 
Ort Datum Underskrift 

Ansökan skickas till:   Karlstads kommun 
Vård- och omsorgsförvaltningen 
651 84 KARLSTAD 
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