
 

 
 
 

UPPGIFTER OM FÖRENINGEN 
Föreningens namn  Bankgiro/Bankkonto 

Fullständig postadress 

E-post  

Kontaktperson Telefon 

Organisationsnummer E-post 

Medlem i Riksorganisation, vilken? 

 

UPPGIFTER OM VERKSAMHETEN 
Namn på verksamheten Adress för verksamheten Telefon 

Typ av verksamhet 

Kontaktperson 

 

 

Beräknade kostnader kr Öppettider: Belopp föreningen 

ansöker från Kultur 

och fritidsnämnden: Beräknande intäkter   kr                                                                                                                     

Antal besökare totalt föregående år Barn upp till 20 år 

Antal pojkar:              

Antal flickor:  

Vuxna över 20 år 

Antal män:                     

Antal kvinnor: 

 

 Antal offentliga evenemang/år För barn upp till 20 år För vuxna över 20 år 

Antal slutna evenemang/år såsom 

skolklasser och gruppbokningar 

För barn upp till 20 år För vuxna över 20 år 

Antal medlemmar i föreningen 0-20 år 

Antal pojkar:              

Antal flickor: 

Över 20 år 

Antal män:                     

Antal kvinnor: 

 

Bidrag även sökt hos Ansökt belopp Beviljat belopp 

   

 

BIFOGA ALLTID 

 

Beskrivning av verksamheten och dess mål och syfte 

Bilaga nr Tjänsteanteckning 

 

Verksamhetsplan för det kommande verksamhetsåret 
  

 

Balanserad budget för det kommande verksamhetsåret 
  

 

Föreningens senaste verksamhetsberättelse, revisionsberättelse + eventuella 

ändringar i stadgar  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KULTURARVSFÖRENINGAR ANSÖKAN  

 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Bidragsberättigad förening Ale kommun 

Följande grundvillkor skall uppfyllas av alla typer av kultur- och fritidsföreningar i Ale kommun för att 

de ska vara bidragsberättigade: 

• Föreningen skall bedriva ideell verksamhet. 

• Föreningen skall vara organiserad (inneha org.nr) 

• Föreningen ska ha en demokratiskt vald styrelse och antagna stadgar. Av stadgarna skall framgå att den 
som instämmer i föreningens målsättning äger rätt till fullvärdigt medlemskap. 

• Föreningen skall vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

• Föreningen skall i förekommande fall vara medlem i riksorganisation. 

• Verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning, revisionsberättelse samt verksamhetsplan för 
kommande års verksamhet skall inlämnas senast 2 månader efter årsmötet. 

Tillägg kulturföreningar 
Följande tillägg skall uppfyllas av kulturföreningar för att de skall vara bidragsberättigade. 

• Föreningen skall följa svensk lagstiftning och vara uppbyggd och fungera enligt vedertagna svenska 
demokratiska principer. 

• Föreningen skall slå vakt om människors lika värde oberoende av t.ex. kön, religiositet, etnicitet, sexuell 
läggning, ålder eller funktionsvariation. 

• Föreningen skall ta hänsyn till följande frågor: ekologisk hållbarhet, arbete med inkludering och tankar 
kring jämlikhet och jämställdhet. 

• Föreningen får inte bedriva verksamhet som kan skapa positiva attityder till våld, droger, rasism eller 
andra kränkningar. 

 

 

OVANSTÅENDE UPPGIFTER VIDIMERAS 
Ordförande Kassör 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 

 

 


