ANSÖKAN AKTIVITETSBIDRAG HT 2017
Redovisning inlämnas senast 2018-02-15

Föreningsuppgifter
Föreningens namn
c/o
Adress

Postnummer

Ort

Kontaktperson för ansökan

Telefon

E-post

Redovisning av antal närvarotillfällen i aktiviteter under perioden
1 juli – 31 december 2017
Antal sammankomster

…… st

Deltagare Beräkna ålder efter födelseår
Ålder

Pojkar

Flickor

7-12 år
13-16 år
17-20 år

Personer med utvecklingsstörning över 20 år
Totalt

Underskrift av föreningen utsedd firmatecknare intygar härmed ansökans riktighet
Datum

Datum

Firmatecknare

Firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Föreningsutvecklingsavdelningens beslut
Datum

Diarienummer

Beslut

Fritidsavdelningen
www.uddevalla.se

/STA

POSTADRESS

451 81 UDDEVALLA

BESÖKSADRESS

TELEFON (vx)

BANKGIRO

Stadshuset
0522-69 60 00
5494-3907
Varvsvägen 1
E-POST fritidsavdelningen@uddevalla.se

2 (2)
Utdrag ur bidragsnorm för Aktivitetsbidrag

Bidrag lämnas per deltagare och aktivitet som genomförs av lokal förening.
Med bidragberättigad aktivitet menas den som
• genomförs med lägst 3 deltagare i åldern 7-20 år
• pågår under minst en timme
• är beslutad och ekonomiskt planerad av styrelse, sektion, medlemsmöte eller
motsvarande.
Bidrag lämnas endast en gång per dag och grupp, oavsett antalet deltagare och
aktivitetens längd. Den som deltar i mer än en aktivitet per dag inom samma förening,
får bara medräknas vid en av dessa aktiviteter.
Bidrag lämnas inte till entrébelagda tävlingar eller kommersiella arrangemang som
exempelvis danser, bingo och basarer. Detsamma gäller till sammankomst i studiecirkel,
som subventioneras med stats- och/eller kommunalt bidrag i annan ordning.
Vid varje aktivitet ska föras närvarokort. Gruppledare eller biträdande gruppledare skall
närvara under aktivitet och får inte ur bidragssynpunkt vara ledare för fler grupper under
samma timme. Ledaren ska intyga att uppgifterna på närvarokort är riktiga.
Närvarokort ska förvaras under minst 5 år efter ansökningstillfälle.
Bidrag
Aktivitetsbidrag lämnas med följande belopp per deltagare och aktivitet
a)
7 – 12 år
13 – 16 år
17 – 20 år

5 kronor
8 kronor
6 kronor

b)
Flickor i åldrarna 7 – 20 år 3 kronor utöver belopp ovan
c)
Personer med utvecklingsstörning över 20 år 6 kronor
Aktivitetsbidrag beviljas inte förening, vars uppgifter i ansökan per ansökningstillfälle
medför, att det sammanlagda bidragsbeloppet understiger 400 kronor.

/STA

