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Föreningens namn: Kontaktperson:

Adress: Postnr: Ort:

Telefonnummer: E-post

Plusgiro/Bankgiro/Bankkonto inkl clearnr :

Fritids Kultur Lokalsamhällets organisationer      

Antal medlemmar, måste fyllas i av alla föreningar!

Ålder Pojkar/Män Flickor/Kvinnor Totalt Varav boende i Skara kommun
7-20 år

21 år och äldre
Totalt

Måste fyllas i av alla Idrottsföreningar! 
Vår förening har både pojk- och flickverksamhet i åldern 7-20 år   JA        NEJ

För underskrift, se sidan två

Typ av förening: 
Ungdom/idrott           

Vilka medlemsavgifter samt träningsavgifter finns i Er förening?

Startbidrag

Föreningen bildades (fylls i vid ansökan av startbidrag):

Organisationsnummer:

* Föreningen ska ha minst tio medlemmar (ungdomsföreningar minst 10 medlemmar i åldern 7-20 år) som regelbundet deltar i verksamheten 
och betalar medlemsavgift

* Föreningen ska ha styrelse, stadgar och medlemsförteckning och uppfylla de krav som är villkorade till varje bidrag
* Föreningen ska drivas med acceptans för samhällets demokratiska värderingar och synsätt och vara demokratiskt uppbyggd och öppen för alla
* Föreningen ska årligen lämna in och redovisa verksamhetsberättelse, årsmötesprotokoll, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse 



Kultur- och fritidsförvaltningen

Här beskriver ni er verksamhet. 

Ort: ...................................................... Datum:.........................................................

..................................................................... .......................................................................
Ordförande 

Ansökan skickas till: 
Kultur- och fritidsnämnden 
532 88  Skara 
E-post:
kultur.fritid@skara.se

Kassör

              Vid frågor angående ansökan kontakta:

  Anette Ringholm   0511-320 61, anette.ringholm@skara.se

            Eva Torstensson  0511-322 01, eva.torstensson@skara.se         
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Ansökt belopp: 

_____________________kronor

Handlingar som ska bifogas samt vara undertecknade vid ansökan starbidrag: 
Stadgar, Förteckning över då föreningen bildades, Bankkonto/plusgiro/bankgiro (ska stå i föreningens

namn), Planerad verksamhet Registreringsbevis från Skatteverket, Lista på medlemmar 7-20 år 
(obligatoriskt för ungdoms/idrottsfören.) 
Redovisning av styrelsemedlemmar (Ordförande, kassör samt sekreterare) namn, telefonnummer samt e:post.
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