Ansökan om Aneby kommuns
kultur- och föreningsstöd

Handlingar om föreningen
Ansökningar kompletteras med uppgifter från senaste
verksamhetsåret, samt aktuella policydokument:

Ansökan senast 31/10 per brev eller mail till:
Aneby kommun
kommunstyrelsen@aneby.se Verksamhetsberättelse
Box 53
Revisionsberättelse undertecknad av revisor
578 22 Aneby
Ekonomisk berättelse

Verksamhetsplan för det år ansökan avser

Förening

Årsmötesprotokoll
Stadgar (första ansökningstillfället + revideringar)

Adress

Policydokument gällande
Postnr		

Policydokument gällande

Postadress

Policydokument gällande
Organisationsnummer

Föreningen bildad

Bankgiro

Plusgiro

Föreningens mailadress

Kommunens föreningsregister
Aneby kommuns föreningsregister finns på hemsidan, aneby.se.
Föreningsregistret är en kontaktkanal för nya medlemmar och
aktuell information. Webbförening innebär att föreningen själv ansvarar för uppdatering av registret, vilket säkerställer aktuell och
korrekt information. Registrera förening helt kostnadsfritt.

Ja, vi godkänner att föreningens kontaktuppgifter
publiceras i Webbföreningsregistret.

Nej, vi vill inte att föreningens uppgifter publiceras.

Föreningens hemsida

Tillhör riksorganisation

Ordförande

Ansökan om medlemsbidrag
Förening med minst 10 medlemmar som regelbundet deltar i
verksamheten är berättigad att ansöka om medlemsbidrag. Föreningen ska i huvudsak bedriva verksamhet i kommunen. Bidrag
utbetalas för åldersgrupperna 7-25 år och 26 år och äldre.

Medlemmar
Ordförandens mail

Ordförandens tel (helst mobil)

Sekreterare

Sekreterarens mail

Kvinnor

Män

Totalt

0-6 år

0

7-25 år

0

26 år och äldre

0

Antal medlemmar totalt

0

Antal medlemmar boende i Aneby kommun
Sekreterarens tel (helst mobil)

Föreningens verksamhet bedrivs
huvudsakligen i Aneby kommun

Kassör

Underskrift

Kassörens mail

Ort

Datum

Kassörens tel (helst mobil)

Föreningens firmatecknare/Namnförtydligande
2020-09-22

Föreningens namn

Ansökan om ersättning
för lokalkostnader

Den förening som för sin ordinarie verksamhet hyr en lokal
som inte tillhör Aneby kommuns egna lokaler är berättigad
att söka bidrag för lokalkostnader. Ansökan ska kompletteras med kopia på hyreskontraktet för den aktuella lokalen.
Föreningshyran i kommunens egna lokaler är redan subventionerad och därmed ej bidragsberättigad.

Namn på lokal/gatuadress

Hyresvärd/ägare

Årshyra

Lokalens storlek

Typ av lokal

Verksamhet som bedrivs i lokalen

Antal veckor lokalen nyttjas per år

Antal timmar lokalen nyttjas per vecka

Används lokalen av andra föreningar

Specificera kostnader och eventuella intäkter för lokalen. Kostnader och intäkter ska kunna verifieras.

Kostnader

Belopp

Intäkter

Summa		Summa
0
Belopp som söks för ersättning för lokalkostnader

2020-09-22

Belopp

0

Föreningens namn

Ansökan om kostnader för
drift av egen anläggning

Aneby kommun stödjer föreningar som äger och/eller driver
fritidsanläggningar som används av allmänheten och som
bedöms vara av nödvändighet för området och därför
angeläget att stödja. Anläggningsstödet beräknas baserat
på årlig drifts- och underhållskostnad. En förutsättning för
stöd är att det pågår verksamhet vid anläggningen och att
kostnaderna kan verifieras. Kostnaden ska också bedömas
som skälig, samt gagna föreningens verksamhet.

Namn på lokal/gatuadress

Ägare/hyresvärd

Typ av anläggning

Antal veckor anläggningen nyttjas per år

Verksamhet som bedrivs

Antal timmar anläggningen nyttjas per vecka

Nyttjas anläggningen av allmänheten

Specificera kostnader och eventuella intäkter för lokalen. Kostnader och intäkter ska kunna verifieras.

Kostnader

Belopp

Arrende/årshyra
Värmekostnader
El
Vatten och avlopp / soptömning
Försäkring
Abonnemang för tele-/datakommunikation
Miljöavgifter

(lagstadgade avgifter/diplomering/certifiering)

Summa		Summa
0

2020-09-22

0

Föreningens namn

Så här har föreningen
påverkats av pandemin

Så har föreningens ekonomi
påverkats av pandemin

Beskriv hur föreningens verksamhet påverkats under
senaste året på grund av pandemin.

Ansökan av föreningsbidrag till 2021 baseras på
föreningens ekonomiska resultat under 2019, det vill säga
före utbrottet av coronapandemin. Ännu kan vi inte se
hela vidden av pandemins påverkan på föreningarnas
ekonomi, men vi ser gärna att ni gör ett försök att
beskriva hur situationen ser ut i dagsläget.
Hur påverkar pandemin framtida satsningar i föreningen?

•
•
•
•
•

Föreningsaktiviteter
Arrangemang
Barn- och ungdomsverksamhet
Medlemsantal/medlemsrekrytering
Utbildningsinsatser för ledarförsörjning

2020-09-22

