
 ANSÖKAN OM ÖVRIGA 1(2)  

 FÖRENINGSBIDRAG 

 
 
Postadress 
Vaxholms stad 
Tekniska enheten 
185 83 VAXHOLM 
 

 
Besöksadress 
Eriksövägen 27 

 
Telefon 
08-541 708 00 
Telefax 
08-541 331 74 

 
E-postadress 
tekniska@vaxholm.se 
Internetadress 
www.vaxholm.se 

 
Postgiro 
165411-0 

Version 2013-01-14 

 

Personuppgif ter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att inf ormationen du lämnar f år lagras och bearbetas i register av  f örv altning/nämnd. 
Du har rätt att begära utdrag och rättelser. 
 
Förening, namn Organisationsnummer 
  

Adress Postadress 
  

Telef on (äv en riktnummer) Föreningens postgiro Föreningen bildad, år 
  

Kontaktperson, namn 
 

Adress Postadress 
  

Telef on (äv en riktnummer) Telef ax (äv en riktnummer) 
  

Telef on mobil E-postadress 
  

Föreningen måste vara införstådd med att den kontaktperson som anges kommer att finnas med i 
vårt föreningsregister. Föreningsregistret är en officiell handling, vilket innebär att uppgiften kan 
lämnas ut. 

Bidrag sökes för 
 Kronor Kompletteras med f öreningsuppgif t 

Start av förening  
 

 Kronor Ty p av  materiel, anv ändare etc 

Speciellt kostnadskrävande materiel  
 

 Kronor Ty p av  ny  v erksamhet 

Speciellt kostnadskrävande verksamhet  
 

 Kronor  

Aktivitet för ungdomar i samband med skollov etc  
 

 Kronor Specif icera 

Övrigt  
 

 Kronor  

Summa     
 

Denna bidragsansökan skall kompletteras med de uppgifter som Vaxholms stad kan behöva för en 
korrekt bedömning av ansökan. 

De bidragsansökningar som skall behandlas av tekniska nämnden respektive kulturnämnden skall 
insändas senast 14 dagar före ordinarie sammanträde. 

Underskrift 
Ort och datum 
 

Ordf örande, namnteckning Namnf örty dligande 
  



  2 (2)  

 
 

Verksamhet med mera 
Ange vilka typer av verksamhet föreningen bedriver regelbundet (konserter, föredrag, utbildning med mera) 
 

Antal betalande medlemmar Totalt antal betalande 
medlemmar 

Årsavgift, kronor/medlem 
Under 20 år Över 20 år Under 20 år Över 20 år 

     

I vilket eller vilka geografiska områden bedriver föreningen regelbunden verksamhet 
 

Ange föreningens verksamhetsår Ange vilken månad årsmötet hålles 
  

 

Bidragets ändamål Kronor Bidragets ändamål Kronor 

Program  Utbildning  

Lokaler  Material  

Resor  Övrigt, specificera  

Start av förening  

Särskilt 
kostnadshavande 
verksamhet  

Arrangemang  
Aktiviteter för ungdomar i 
samband med skollov  

Summa  Summa    
Sökt bidrag, kronor 
 

 

Bilagor 

☐ Vinst- och förlusträkning för senaste verksamhetsåret ☐ Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsåret 

☐ Verksamhetsplan och budget för bidragsåret ☐ Föreningsstadgar 

☐ Övriga bilagor, specif icera  
 

Namnteckning 
Ort och datum 
 

Uppgif tslämnare, namnteckning Namnf örty dligande 
  

Telef on (äv en riktnummer) E-postadress 
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