ANSÖKAN OM AKTIVITETSBIDRAG

Sista ansökningsdagen
25 februari/25 augusti

FÖRENINGSUPPGIFTER
Föreningens namn

Uppgiftslämnare, namn och telefon, dagtid

Plusgironummer

AKTIVITETER (närvarokort ligger till grund för nedanstående uppgifter)
Närvarokortets
nummer

Typ av
genomförda aktivitet

Namnuppgift på gruppledare eller
biträdande gruppledare

Tidsperiod för aktiviteten Klockslag (tränings(se första och sista datum tiden när aktiviteten
på närvarokortet)
genomförts)

Ålder på
gruppdeltagarna
(10-20 år)

Antal bidragsberättigade
i gruppen
flickor
pojkar

Transport

Regler för bidraget: Se närvarokortet

Totalsumma

UNDERSKRIFT (ovanstående uppgifters riktighet intygas härmed av ordförande, sekreterare eller kassör)
Underskrift

Kultur- och fritidsförvaltningen
Box 32500
701 35 Örebro

Datum

Besöksadress:
Åbylundsgatan 8 A
702 32 Örebro

Telefon dagtid

019-21 10 00 Servicecenter
019-21 61 29 direkt

Fax: 019-21 17 40
kultur.fritid@orebro.se

Antal
sammankomster

Lokalt aktivitetsstöd
Bidraget är till för att stödja idrott och hobbyverksamhet för ungdom i
åldrarna 10-20 år. Bidraget är baserat på föreningens antal redovisade
sammankomster
Regler
• Aktiviteten skall vara planerad av föreningens styrelse, ledarledd och
pågå i minst 60 minuter.
• Gruppen ska bestå av minst 5 deltagare varav hälften i
bidragsberättigad ålder (10-20 år), dvs. minst 3.
• Gruppledare ska vara med i verksamheten under hela
sammankomsten och får inte vara ledare för en annan grupp
samtidigt.
• Gruppdeltagare som deltar i mer än en sammankomst per dag från
samma förening, får endast räknas vid ett tillfälle.
• Aktivitetsbidrag får inte sökas för studiecirkelverksamhet.
Redovisning
Redovisning sker senast den 25 augusti för vårens verksamhet och senast den
25 februari för höstens verksamhet. Aktivitetsbidragsansökan för höstens
verksamhet ligger till grund för prövning av grund-, medlems- och
hyresbidrag vid ansökningstillfället den 25 augusti nästkommande år.
Bidragskontroll
Kontroll sker i form av stickprov. Vid varje ansökningstillfälle kontrolleras ett
antal föreningsbidragsansökningar. Finns felaktigheter eller vilseledande
uppgifter i föreningens underlag (närvarokort) äger nämnden rätt att jämka
bidragsbeloppet eller hålla inne det helt.
Underskrift
Den ansvarige ledaren intygar att närvarokorten är förda vid varje
sammankomst och att de uppgifter som lämnats är riktiga.

Kontaktperson

Thomas Eek

Telefon

019-21 61 29

E-post

thomas.eek@orebro.se

Besöksadress

Åbylundsgatan 8 A,
702 32 Örebro

Postadress

Box 32500, 701 35 Örebro

Fax

019-21 17 40

