ANSÖKAN
DRIFTSBIDRAG, ÖVRIGT
Kultur- och fritidsförvaltningen

A . Sökande

ANSÖKAN AVSER ÅR:

Namn ( förening )*

Organisationsnummer*

Adress*
Telefon*

Postnummer*

Postort *

Mobil

Bank/postgiro*

Kontaktperson mot kommunen*

Telefon dagtid *

e-postadress *

Riksorganisation*

B. Ansökan avser*:
Driftsbidrag, extra kostsam drift

C. Medlemmar*:
Totalt antal medlemmar

Lägsta medlemsavgift/år

kr

D. Driftskostnader och intäkter ( avser föregående kalenderår ):

Kostnader

Belopp/år

Intäkter

Ränta

Uthyrning del av lokal

Värme

Uthyrning timmar

Vatten

Annat

Soptömning, sotning

Summa intäkter

Belopp/år

Årshyra
Löpande underhåll ( verifikationer bifogas )
Extra kostsam drift ( verifikationer bifogas )
 för t ex bevarande
 särskilt underhåll
 restaurering
 annat
Summa kostnader

Nettokostnader

E. Handlingar som bifogas:
Årsredovisning*
Hyreskontrakt/köpehandlingar
Räntebesked
Verifikationer*  Medlemsregister
Protokoll årsstämma *
Blankett Föreningsuppgifter*
Föreningen intygar på heder och samvete att uppgifterna som lämnats är sanningsenliga

Ordförande

Föreningens kontaktperson mot kommunen

Uppgifterna i denna blankett kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och
rådets förordning nr. 2016/679). För mer information om behandlingen av personuppgifter och dina rättigheter som registrerad, vänligen besök
kommunens hemsida, www.bjuv.se/personuppgifter. Du kan även besöka Datainspektionens hemsida, www.datainspektionen.se, för ytterligare
information om personuppgiftsbehandling.
Genom din signatur medger du att du har tagit del av ovanstående information avseende behandlingen av dina personuppgifter av kultur- och
fritidsnämnden i Bjuvs kommun.

ANSÖKAN
DRIFTSBIDRAG, ÖVRIGT
Kultur- och fritidsförvaltningen

INSTRUKTION till ANSÖKAN
A. Alla uppgifter med röd asterisk skall alltid fyllas i.
B. Vilken typ av bidrag ansökan avser skall alltid fyllas i.
C. Information om medlemmar och avgift skall alltid fyllas i. Totalt antal medlemmar avser alla
som betalar medlemsavgift och oavsett om det är avgift för aktiva, passiva/stödjande.
D. Här redovisas de uppgifter som är relevant för ansökan och som styrker föreningens utgifter
för sin lokal/anläggning. Här redovisas också de intäkter som föreningen haft genom att upplåta sina lokaler till andra för att minska sin egen nettokostnad. Alla uppgifter skall vara verifierade. För att vara berättigad till driftsbidrag för specifik och kostsam drift måste ansökan tydligt ange på vilka områden driften är extra kostsam.
E. Vid första gångs ansökan skall samtliga handlingar bifogas. Handlingar med röd asterisk skall
sedan alltid bifogas ansökan. Kvitton och verifikationer som styrker kostnader skall bifogas.
Har föreningen gjort förändringar sedan föregående ansökan skall nya handlingar bifogas som
styrker förändringen. Äger föreningen sin lokal/fastighet och åberopar räntekostnader som
en del av driften skall räntebesked bifogas.

