
Kultur- och fritidsförvaltningen

ANSÖKNINGSBLANKETT
1 (2)

Föreningens namn: Kontaktperson:

Adress: Postnr: Ort:

Telefonnummer: E-post:

Plusgiro/Bankgiro/Bankkonto inkl clearnr :

Typ av förening: 
Ungdom/idrott           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

Grundbidrag

Grundbidrag för ungdomsföreningar se bidragsregler för mer information 

Föreningen ansöker om grundbidrag:   JA

Grundbidrag för fritids- och kulturföreningar se bidragsregler för mer information 

Föreningen ansöker om grundbidrag:   JA

Antal utåtriktade verksamheter under året: ______

Ansökt belopp: ___________________kr

Grundbidrag för lokalsamhällets organisationer se bidragsregler för mer information 

Föreningen ansöker om grundbidrag:   JA

Antal utåtriktade verksamheter under året: ______ 

Ansökt belopp: ____________________kr

Hemsida :

Organisationsnummer:



Kultur- och fritidsförvaltningen

2 (2)

Ordförande: Telefon bostad/mobil: Telefon arbete:

Adress: Postnummer: Ort:

Sekreterare: Telefon bostad/mobil: Telefon arbete:

Adress: Postnummer: Ort:

Kassör: Telefon bostad/mobil: Telefon arbete:

Adress: Postnummer: Ort:

Nuvarande styrelse måste fyllas i av alla föreningar. 
Är styrelsen ändrad:  JA          NEJ

För att ansökan ska godkännas ska följande handlingar vara bifogade och undertecknade oss tillhanda 
senast 15 maj: 
• Årsredovisning  • Årsmötesprotokoll    • Revisionsberättelse • Verksamhetsberättelse
• Verksamhetsplan (för kommande år önskvärt)

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

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

Ansökan skickas till: 

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

Kassör

              Vid frågor angående ansökan kontakta:

Anna Ohlin Ek 0511-326 88,  anna.ohlinek@skara.se 

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

ANSÖKNINGSBLANKETT
Grundbidrag
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