
Ansökan om stöd för kulturverksamhet

KOF10 
110315

Föreningens namn*

Organisationsnummer (erhålles av lokala skattemyndigheten) Postgiro

Adress, C/O adress* (officiellt att användas i föreningsregistret)

Postadress*

Adress till föreningens hemsida Föreningens e-postadress

Ordförande Sekreterare

Kassör Kontaktperson*

Kanslitelefon*

Tfn, ordförande Tfn, sekreterare

Tfn, kassör Tfn/dag*

Tfn/kväll* Godkännande av kontaktperson att namn och telefonnummer läggs ut på kommunens hemsida

JaNej

Underskrift av kontaktperson

Medlemsantalet vid senaste årsskiftet varav medlemmar bosatta/mantalsskrivna i Haninge kommun

Ålder Män

över 20 år

under 20 år
TotaltKvinnor

Inlämnas senast den 1 november till 
 
Haninge kommun 
Kultur och fritid 
136 81 Haninge

Ange samtliga öppna arrangemang Antal gånger Antal barn 0-18 år Totalt antal besökare

Kulturaktiviteter i antal

Totalt

Totalt

*) Uppgiften är obligatorisk
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Vår förening söker stöd med, kr

Syfte

Bifogas: 
Verksamhetsberättelse inklusive årsmötesprotokoll, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse från senaste årsmötet samt 
verksamhetsbeskrivning och 
ekonomisk kalkyl.

Underskrift av ordförande i huvudstyrelsen Ovanstående uppgifter intygas av kassör/revisor

Datum

KronorBokslut föregående år
Föregående års resultat

Eget kapital

Varav banktillgångar

Inom vilka stadsdelar verkar ni ?
Gudö/Vendelsö Vendelsömalm/Norrby Ramsdalen/Svartbäcken/Brandbergen Vega/Handen
Jordbro Västerhaninge/Östra Haninge/MusköTungelsta Dalarö/skärgården

KOF10 
110315

Vilka samarbetspartner har ni?

Vad är verksamhetens inriktning

Kostnader Kronor
Budget för nästa verksamhetsår

Totalt

Intäkter Kronor

Totalt

Målgrupp

Kort beskrivning av verksamheten

Övrigt
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