ANSÖKAN OM BIDRAG
Idéburen verksamhet

Föreningsuppgifter

Sökes senast 31 mars

Regler finns på blankettens baksida

Förening

Fören. nummer

c/o adress

Org. nummer

Postnummer
Fax

Ort

Tel. kansli

E-post

Post/bankgiro
Hemsida

Styrelsen
Ordförande

Tel. dag

Tel. kväll

E-post

Sekreterare

Tel. dag

Tel. kväll

E-post

Kassör

Tel. dag

Tel. kväll

E-post

Revisor

Tel. dag

Tel. kväll

E-post

Medlemsuppgifter för grund- och medlemsbidrag
Ålder

Pojkar

Flickor

Totalt

Medl. avg.

Ålder

Under
7 år

15 år

7 år

16 år

8 år

17 år

9 år

18 år

Totalt
7-9 år

19 år

10 år

20 år

11 år

Totalt
15-20 år

12 år

Medlem
Öv. 21 år

Pojkar

Flickor

Totalt Medl. avg.

13 år
14 år
Totalt
10-14 år

Lokalbidrag
Lokalkostnad för föregående år

Lokalens adress

Policy för barn- och ungdomsverksamhet
Uppgift om hur föreningen informerat ledare och barnens föräldrar

Bilagor till ansökan
Årsmötesprotokoll

Verksamhetsberättelse

Ekonomisk redovisning

Revisionsberättelse

Sammanställning av
aktiviteter

Underskrift (Riktigheten av ovanstående intygas)
Ordförande
Namnförtydligande och datum

Kultur- och fritidsförvaltningen, Örebro kommun
Boxadress:
Besöksadress:
Box 32500
Åbylundsgatan 8A
701 35 Örebro
702 32 Örebro

019-21 10 00 Servicecenter
kultur.fritid@orebro.se
www.orebro.se

Föreningens skyldighet för att få kommunala bidrag
 Föreningen ska föra ett medlemsregister som innehåller medlemmens namn,
adress, födelsedata och datum för betald medlemsavgift.


Föreningen ska hålla ordinarie årsmöte varje år för att bevilja sittande styrelse
ansvarsfrihet, godkänna budget, fastställa medlemsavgift, välja funktionärer,
fastställa arbetsplan och övriga beslut enligt stadgarna.



Beslut om stadgeändring kan endast ske på årsmötet.



Föreningen ska redovisa verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning,
revisionsberättelse och årsmötesprotokoll till kommunen. Samtliga handlingar
ska vara undertecknade av personer utsedda på årsmötet.



Föreningen ska följa kommunens policy kring barn- och ungdomsverksamhet.



Föreningen ska bedriva barn- och ungdomsverksamhet i en rök-, drog- och
alkoholfri miljö

Kommunens krav på bidragsberättigad medlem
 Medlemmen ska ha fyllt 7 år men inte 21 år under året, varit aktiv i föreningen
i minst fyra kalendermånader under föregående år samt ha en fast
bostadsadress i Örebro kommun.


Medlemmen ska ha erlagt en medlemsavgift på minst trettio kronor eller en
familjeavgift på minst 120 kronor.

Bidragsberättigad lokal
 Lokalen ska ligga i Örebro kommun och godkänd för ungdomsverksamhet av
Fritids- och turistnämnden.

Föreningsuppgifter på Internet
Kontaktperson
E-post till kontaktperson
Telefon till kontaktperson

Godkännande
Härmed godkänner jag att ovanstående uppgifter om mig som kontaktperson kommer att läggas ut i
kommunens föreningsregister på Internet.
Överenskommelsen gäller till dess kontaktpersonen skriftligen säger upp sitt medgivande.

Underskrift av kontaktperson

Namnförtydligande och datum

