
ANSÖKAN VERKSAMHETSBIDRAG  
FRITID 

Postadress Besöksadress Växel Fax Bankgiro Org.nr.  Hemsida 
Gagnefs kommun  Färjbacksvägen 5 0241-151 00 0241-151 01 472-4134 212000-2155 www.gagnef.se
785 80 Gagnef Djurås 

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: 

Uppföljning av föregående års verksamhetsplan (obligatoriskt)  

Verksamhetsplan innevarande år (obligatoriskt) 

Kopia på hyresfakturor från föregående verksamhetsår (obligatoriskt) 

Fakturor för ledarutbildning (obligatoriskt) 

Ekonomisk redovisning av idrottsläger från föregående år (obligatoriskt) 

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

Har föreningen medlemmar under 20 år   Ja    Nej   

LOK-stöd, fylls i av fritidsenheten           Höst /Vår 

Kostnad för lokalhyra från föregående verksamhetsår                                                          Summa:      _________________ 

Kostnad för barn- och ungdomsledarutbildning från 1 juli – 31 december föregående år    Summa:           _________________ 

Kostnad för barn och ungdomsledarutbildning från 1 januari – 30 juni innevarande år       Summa:     _________________ 

Ekonomisk förlust för idrottsläger föregående år                                                                  Summa:      _________________ 

Ansökan avser år 



ANSÖKAN VERKSAMHETSBIDRAG  
FRITID 

Postadress Besöksadress Växel Fax Bankgiro Org.nr.  Hemsida 
Gagnefs kommun  Färjbacksvägen 5 0241-151 00 0241-151 01 472-4134 212000-2155 www.gagnef.se
785 80 Gagnef Djurås 

  Övrig information 

 

Underskrifter 

Ort och datum Ort och datum

Underskrift ordförande Underskrift kassör/sekreterare 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

Sista ansökningsdatum är 31 mars. Utbildningsbidrag kan även sökas senast 30 september. 

Lokalbidrag för hyrd lokal maximalt 75% av hyreskostnaden. Gäller endast lokaler som ej ägs av Gagnefs kommun. 

Utbildningsbidraget för ledarutbildning som krävs för att möjliggöra att bedriva barn- och ungdomsverksamhet. Betalas ut med maximalt 75% av 
det sammanlagda beloppet efter genomförd utbildning. Maximalt 20 000 kronor per förening och år.  

Idrottsläger som arrangeras av den egna föreningen. Betalas ut med maximalt 75% av nettoförlusten. 

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 

Välkommen med er ansökan! 
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