Kultur och fritidsförvaltningen

Välkommen med ansökan om föreningsbidrag!
Det är verksamhetsåret 2017 eller motsvarande som ligger till grund för er ansökan. Utbetalning av bidragen sker under oktober/november. De föreningar som inte
lämnar in blanketter i tid utan att kontakta kultur och fritidsförvaltningen, får vänta på bidraget eller i värsta fall uteblir bidraget helt.

Till ansökan föreningsbidrag ska följande information bifogas
1. Allmänna uppgifter om föreningen
2. Verksamhetsberättelse
3. Ekonomisk redovisning
4. Revisionsberättelse

Övriga bidrag
Som extra bilaga går det att skicka in en särskilt bidrag ansökan.

Information om särskilt bidrag finns på vaggeryd.se

Välkomna med er ansökan!

Information om behandling av personuppgifter
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera,
administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med
publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att
få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om
registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och
fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift

Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

Bankgiro

Organisationsnummer

Box 43

Bangårdsgatan 2

0370-67 80 00

0370-67 81 05

5950-7434

212000-0522

568 21 Skillingaryd

Skillingaryd

E-post

Internetadress

kulturfritid@vaggeryd.se

www.vaggeryd.se

Kultur och fritidsförvaltningen

Allmänna uppgifter om föreningen
Allmänna uppgifter om föreningen. För att alla uppgifter ska vara aktuella behöver informationen uppdateras årligen och skickas med ansökan. Informationen
uppdateras bl.a. på vaggeryd.se och Föreningsguiden som kommer ut varje år till alla hushåll i Vaggeryds kommun.
Föreningens namn

Adress till mottagare av föreningens post

Postnummer

Ort

Föreningens officiella e-post (Kvitto på ansökan kommer att skickas till e-postadress)

Föreningens webbadress

Bankgiro nummer

Plusgiro nummer

Bankens namn

Bankkonto

Riksorganisation

Föreningens styrelse och kontaktperson gentemot kultur- och fritidsförvaltningen och allmänheten
Styrelsens kontaktuppgifter ska innefatta ordförandes, kassörens och sekreterarens namn, telefonnummer och även gärna e-post. Välj även ansvarsområde
(flervalsalternativ) gällande kontakt för ansvarig för föreningsbidrag, kommunalt aktivitetetsstöd och kontaktperson till allmänheten.
1. Ordförande

Ansvarsområde
Ansvarig för föreningsbidrag
Föreningens kontaktperson gentemot allmänheten

Mobilnummer

E-post

2. Kassör

Ansvarsområde
Ansvarig för föreningsbidrag
Föreningens kontaktperson gentemot allmänheten

Mobilnummer

E-post

3. Sekreterare

Ansvarsområde
Ansvarig för föreningsbidrag
Föreningens kontaktperson gentemot allmänheten

Mobilnummer

E-post

Sektioner/avdelningar inom föreningen
Ange de sektioner eller avdelningar som finns inom föreningen

Verksamheten bedrivs huvudsakligen i
Egen anläggning

Förhyrd lokal

Föreningen har ingen lokal

Kommunal anläggning
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Kulturföreningarnas verksamhetsbidrag
Antal betalande medlemmar

Antal betalande medlemmar, därav i åldern 7 - 19 år

Årsavgift per medlem

Förenings- och samlingslokal

Årshyra

Årsmöte, månad och år

Medlemsantal fördelat på ålder och kön senaste verksamhetsåret.
Flickor

Pojkar

Totalt

Medlemsavgift

0 - 6 år

7 - 19 år

20 år och äldre

Totalt antal medlemmar

Bilagor till föreningsbidragsansökan
Till ansökan ska det bifogas verksamhetsberättelse, årsbokslut (ekonomisk rapport) och revisionsberättelse från föregående år. D e n
sammanlagda storleken på uppladdade filer får inte vara större än 10 MB.
1. Verksamhetsberättelse från föregående år (Obligatoriskt)
2. Ekonomisk redovisning från föregående år (Obligatoriskt)
3. Revisionsberättelse från föregående år (Obligatoriskt)
4. Eventuellt övriga ansökningar som särskilt bidrag

Övrig information från föreningen. Ex.vis om kompletteringar av handlingar sker per vanlig post.

Underskrift
Ort

Datum

Ordförande eller annan styrelsemedlem
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Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas i enlighet med GDPR (Dataskyddslagstiftning) av kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera,
administrera och handlägga din ansökan/anmälan. Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Vaggeryds kommuns hemsida i informationssyfte i samband med
publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att
få besked om vilka personuppgifter som behandlas om dig och hur vi behandlar dessa, information lämnas efter begäran av kultur- och fritidsnämnden. Information om
registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Vaggeryds kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 43, 568 21 Skillingaryd. Kultur- och
fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 0370- 67 80 00.

Mer information finns på www.vaggeryd.se/personuppgift
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