BILAGA TILL ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG
FRÅN HEMBYGDS- OCH BYGDE-GÅRDSFÖRENING TILL KULTUR- OCH
FRITIDSFÖRVALTNINGEN ÅR……..
Blanketten kan laddas ner från karlstad.se under E-tjänster & Självservice (blanketter)

Motivera nedan varför ni söker kommunalt bidrag och redovisa hur er budget och verksamhetsplan för
kommande år ser ut. Även denna bilaga måste undertecknas av ansvarig uppgiftslämnare! Räcker inte
papperet till så kan ni skriva även på baksidan!
Förening:

1.

.........................................................................................................…………..

DRIFTBIDRAG

Vi ansöker om ett driftbidrag för år ……….… med ..............................kr.
Normalt beviljas driftsbidrag för allmänna grundkostnader med 6 000 eller 10 000 kronor Ange om det
finns speciella skäl för att din förening skulle få ändrat belopp jämfört med tidigare år.

2.

INVESTERINGSBIDRAG

Större reparationer och nyinvesteringar

Vi ansöker om investeringsbidrag för år …….. med ................................kronor.
Redovisa nedan eller i bilaga objektet (objekten) och kostnadsberäkning. Glöm inte att motivera: varför
behövs investeringen, vad ger den föreningen för ekonomiska och andra fördelar.

3. SÄRSKILT BIDRAG (AKTIVITET ELLER PROJEKT)

Observera du ska inte söka här för investering eller underhåll av fastighet.

Vi ansöker om särskilt bidrag år ……… med..............................................kronor för följande aktivitet eller
projekt. Kostnadsberäkna och motivera nedan:

4.

FÖRENINGENS BUDGET FÖR ÅR ........

5.

SÖKER ELLER FÅR FÖRENINGEN PENGAR FRÅN KOMMUNEN
FÖR NÅGOT ANNAT? VAD?

Redovisa nedan hur din förenings budget för innevarande eller nästa år ser ut (om det är enklare kan du
givetvis bifoga budgeten):

Vi har sökt .........................kronor från …………………………..................................för år .............
Vi har beviljats ..................kronor från .................................................................för år .............
Ändamål:

6.

FÖRENINGENS EKONOMISKA STÄLLNING VID SENASTE
ÅRSSKIFTET

Observera att du själv måste fyylla i dessa uppgifter – inte bara hänvisa till bilaga.
Annars returneras ansökan för komplettering.
Kommentera gärna slutsiffran speciellt om du tycker den ger fel information om föreningens ekonomiska
läge idag. Det har trots allt gått tio månader.

Föreningens ekonomiska ställning vid senaste verksamhetsårets slut enligt bifogad
ekonomisk berättelse
Likvida tillgångar (bank, giro, kontanter etc):

+.....................….kronor

Fordringar

+,,,,,.……………….kronor

Skulder:

-........…..........….kronor

Netto:

=.........................kronor

Eventuell kommentar till exempel om läget förändrats mycket under innevarande år:

Karlstad

/

år ………

Ansvarig uppgiftslämnare

...................................................................
....................................................................
Namnförtydligande

