
 
 

Föreningsuppgifter samt ansökan om 

Startbidrag      
Anläggningsbidrag     
Lokalbidrag      
Investeringsbidrag (enl. separat blankett)   
Bidrag till Kultur- och fritidsutskottets förfogande   
(bifoga presentation av projektet) 

Föreningsuppgifter 

Föreningens namn och postmottagaradress 
 
 
ID-nummer riksorganisation 
 

Postgiro Bankgiro 
 
 

 

Ordförande namn, adress, tel. bostad/arbete  alt. mobil 
 
 
Sekreterare namn, adress, tel. bostad/arbete  alt. mobil 
 
 
Kassör namn, adress, tel. bostad/arbete  alt. mobil 
 
 
Revisorer namn, adress, tel. bostad/arbete  alt. mobil 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Kontaktperson ang. bidragsansökan, e-post och telefon dagtid (om möjligt) 
 
 
 
Antal sektioner med egna styrelser _______ 
Sektionernas kontaktperson, adress, tel. bostad/arbete  alt. mobil 
1. ………………………………………………………………………………………………………… 
2. ………………………………………………………………………………………………………… 
3. ………………………………………………………………………………………………………… 
4. ………………………………………………………………………………………………………… 

Medlemsantal  - Vid utgången av föregående verksamhetsår fanns följande antal 
matrikelförda medlemmar i vår förening: 

Ålder Pojkar Flickor Totalt Medlemsavg.storlek 
> 6 år     

7-12 år     
13-16 år     
17-20 år     
21 år >     

Totalt    



Ansökan om anläggningsbidrag 
Vår förening har ______ st anläggningar vilka omfattas av schablonbidragsnormer, 
alt. träffat avtal mellan vår förening och kultur- och fritidsutskottet. 
 
Anläggningar med bidrag enligt ovan: 
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
4. ____________________________________________________________________ 

 
 

 

Vår förening har _______ st anläggningar vilka ej omfattas av nämnda schablonbidrag/avtal 
och för vilka vi önskar erhålla bidrag. 
 

1. ____________________________________________________________________ 
2. ____________________________________________________________________ 
3. ____________________________________________________________________ 
 

 

 

Handikappverksamhet 
 
Vi bedriver idag verksamhet där funktionshindrade deltar 
 
Idag har vi inga funktionshindrade personer i vår verksamhet 
men vi är intresserade av att ta emot dessa 
 
 

 

Angående föreningens drogförebyggande arbete 
 
Vår förening har planerat att bedriva det drogförebyggande arbetet i vår förening på följande 
sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                           Alt. enligt bilaga 
 



Ansökan om lokalbidrag 
Antal lokaler som ansökan avser ________ 
Vid fler än en lokal, ifylles ytterligare blankett/er 

Lokal/anläggnings namn, adress 
 
 
Används i huvudsak till 
 
 
Antal rum 
 
 

Yta, ca kvm 

Verksamhetsbidragets storlek föregående år för den verksamhet som bedrivits i lokalen 
 
 
 

Kostnader 

Hyrd lokal/anläggning   Ägd lokal/anläggning 

Hyra kr  Brandförsäkring kr 
El kr El kr 
Ev. Vatten/sopor kr Bränsle/sotning kr 
 kr Vatten/sopor kr 
 kr Rep. Mindre underhåll kr 
 kr  kr 
    
Summa kostnader kr Summa kostnader kr 
Hyresintäkter* kr Hyresintäkter* kr 
Nettokostnader kr Nettokostnader kr 
Ev. övriga hyresintäkter kr Ev. övriga hyresintäkter kr 
*Avser dock inte intäkter från bidragsberättigade föreningar inom Mullsjö kommun, dessa 
intäkter redovisas under övriga hyresintäkter. 

 

Angående föreningens drogförebyggande arbete 
 
Vår förening har planerat att bedriva det drogförebyggande arbetet i vår förening på följande 
sätt: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                           Alt. enligt bilaga 
 



Uppgifter om anläggningar vilka ej omfattas av 
schablonbeloppsbilagan eller separat avtal 
Anläggning 

 
Används till 

 
Används antal veckor/år 

 
Antal ggr/vecka Antal personer/vecka 

Övrig beskrivning av anläggningen 

 
 

Driftskostnader 

Brandförsäkring kr 
El kr 
Bränsle kr 
Sotning kr 
Vatten/sopor kr 
  
  
Summa kostnader kr 
Hyresintäkter* kr 
Nettokostnad kr 
Ev. övriga hyresintäkter kr 
*Avser inte intäkter från bidragsberättigade föreningar i Mullsjö kommun. Dessa redovisas 
under Ev. övriga hyresintäkter. 

 

Till föreningsuppgifter och ansökan skall följande bilagor bifogas: 
 

• Senaste verksamhetsberättelse 
• Ekonomisk årsredovisning 
• Revisionsberättelse 
• Kort redogörelse för planerad verksamhet och budget för innevarande år 
 

Ansökan vilken är ofullständigt ifylld alt. saknar dessa bilagor behandlas ej 
 

 

Uppgifternas riktighet intygas: 
 
Ort:______________________________________ Datum_________________________ 
 
 
___________________________________    ____________________________________ 
Ordförande                                                        Kassör eller sekreterare 
 
 


	1
	2
	3
	4

	Startbidrag: Off
	Anläggningsbidrag: Off
	Investeringsbidrag: Off
	Bidrag KoF: Off
	Föreningens namn och postmottagaradress: 
	IDnummer riksorganisation: 
	Postgiro: 
	Bankgiro: 
	Ordförande namn adress tel bostadarbete  alt mobil: 
	Sekreterare namn adress tel bostadarbete  alt mobil: 
	Kassör namn adress tel bostadarbete  alt mobil: 
	Revisorer 2: 
	Revisorer 1: 
	Kontaktperson ang bidragsansökan epost och telefon dagtid om möjligt: 
	Antal sektioner med egna styrelser: 
	Pojkar 6 år: 
	Flickor 6 år: 
	Totalt 6 år: 
	Medlemsavgstorlek 6 år: 
	Pojkar712 år: 
	Flickor712 år: 
	Totalt712 år: 
	Medlemsavgstorlek712 år: 
	Pojkar1316 år: 
	Flickor1316 år: 
	Totalt1316 år: 
	Medlemsavgstorlek1316 år: 
	Pojkar1720 år: 
	Flickor1720 år: 
	Totalt1720 år: 
	Medlemsavgstorlek1720 år: 
	Pojkar21 år: 
	Flickor21 år: 
	Totalt21 år: 
	Medlemsavgstorlek21 år: 
	PojkarTotalt: 
	FlickorTotalt: 
	TotaltTotalt: 
	Vår förening har: 
	1: 
	2: 
	3: 
	4: 
	Vår förening har_2: 
	1_2: 
	2_2: 
	3_2: 
	Kryssruta1: Off
	Kryssruta2: Off
	Kryssruta3: Off
	Antal lokaler som ansökan avser: 
	Lokalanläggnings namn adress: 
	Används i huvudsak till: 
	Antal rum: 
	Yta ca kvm: 
	Verksamhetsbidragets storlek föregående år för den verksamhet som bedrivits i lokalen: 
	Hyra hyrd: 
	El hyrd: 
	Vatten Sopor hyrd: 
	Övrigt 1 hyrd: 
	Övrigt 2 hyrd: 
	Övrigt 2 kr hyrd: 
	Övrigt 3 hyrd: 
	Övrigt 3 kr hyrd: 
	Summa hyrd: 
	Hyresintäkter hyrd: 
	Nettokostnader hyrd: 
	Övriga hyresintäkter hyrd: 
	Brandförsäkring ägd: 
	El ägd: 
	Bränsle sotning ägd: 
	Vatten sopor ägd: 
	Rep Mindre underhåll ägd: 
	Övrigt ägd: 
	Övrigt kr ägd: 
	Summa ägd: 
	Hyresintäkter ägd: 
	Nettokostnader ägd: 
	Ev övriga hyresintäkter ägd: 
	Drogförebyggande arbete: 
	Bilaga: Off
	Anläggning: 
	Används till: 
	Används antal veckorår: 
	Antal ggrvecka: 
	Antal personervecka: 
	Övrig beskrivning av anläggningen: 
	Brandförsäkring: 
	El: 
	Bränsle: 
	Sotning: 
	Vattensopor: 
	Övrigt 1: 
	Övrigt 1 kr: 
	Övrigt 2: 
	Övrigt 2 kr: 
	Summa kostnader: 
	Hyresintäkter: 
	Nettokostnad: 
	Ev övriga hyresintäkter: 
	Ort: 
	Datum: 


