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Ansökan avser år 

Sökande förening 
Namn Telefon dagtid/Mobiltelefon 

Organisationsnummer E-postadress 

Utdelningsadress Webbadress 

Postnummer/Postort BG/PG/Konto 

Kontaktperson 
Förnamn Telefon dagtid/Mobiltelefon 

Efternamn E-postadress 

Bilagor 
Till ansökan bifogas kopior på: 

Förvaltningsberättelse innehållande verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse (obligatoriskt) 

Årsmötesprotokoll (obligatoriskt) 

OBS! Om de senaste handlingarna redan lämnats in i samband med annan ansökan är det inte nödvändigt att lämna in dessa på nytt. 

Anläggningar (Markera vilken anläggning ni söker bidrag för)

    Antal _________________ 

     Antal _________________ 

Ishall 

Hockeyplan med sarg och belysning för tävlingsspel 

Hockeyplan med sarg och belysning ej för tävlingsspel 

Ridanläggning 

Ridbana 

Flygfält 

Skjutfält  

Fors 

Friidrottsanläggning 

Tennisbana, tegelbeläggning              

Tennisbana, asfaltbeläggning            

Agilitybana 

Motorbana 

Skidbacke med lift 

Discgolfbana 

Annat             ________________________________________________________ 

  Antal _________________ 
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    Planer (Markera vilken typ av plan ni söker bidrag för) 

          Antal ________________    

            Antal ________________ 

Fotbollsplan, gräs. Ange antal lag i junior- och seniorspel (beräknas på föregående år i DFF serier)     

Fotbollsplan, gräs. Ange antal lag i ungdomsserie (beräknas på föregående år i DFF serier)   

 Grusplan                    Antal ________________ 

   Byggnader (Markera vilken typ av byggnad ni söker bidrag för) 

Omklädningsrum med dusch. Antal duschar per år      Antal duschar __________  

För allmänheten, t ex bastu 

Uppvärmd klubbstuga med kansli och samlingslokal                 Antal _________________ 

Uppvärmd verksamhetslokal 

Värmestuga 

Folkpark 

Hembygdsgård 

Annan kulturhistorisk värdefull byggnad. Ange vad   _____________________________________________________________ 

  Spår och leder (Markera vilken typ av spår och leder ni söker bidrag för) 

         Antal km _______________ 

             Antal km _______________ 

  Antal km _______________ 

  Antal km _______________ 

  Antal km _______________ 

Elljusspår        

Skidspår välpreparerat        

Vandringsleder          

Cykelleder        

Skoterleder     

Skridskoled för långfärdsskridsko     Antal km _______________ 

   Fondering (Markera vilken typ av maskin och antal ni söker bidrag för) 

Skoter           Antal __________________ 

Gräsklippare      Antal __________________ 

Ismaskin          Antal __________________ 

Pistmaskin       Antal __________________ 

Traktor        Antal __________________  

Kartor 
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Underskrifter 

Ort och datum Ort och datum

Underskrift ordförande Underskrift kassör/sekreterare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Förening som anlagt ny byggnad samt ny förening som avser söka drift- och anläggningsbidrag kontaktar kultur- och fritidsförvaltningen för att 
få byggnaden/byggnaderna godkända som bidragsgrundande.  

Ansökan skickas till: 
E-post: registrator@gagnef.se 
eller 
Gagnefs kommun 
Registrator 
785 80 Gagnef 

Information och förfrågning 
Fritidsenheten: e-post fritid@gagnef.se eller 0241-151 47 
Kulturenheten: e-post kultur@gagnef.se eller 0241-151 48 

Välkommen med er ansökan! 
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