
Ansökan om verksamhetsunderstöd 
för ungdoms- och idrottsverksamhet 

Ansökan för år: Budget euro: Ansökt belopp: Noterade besök 
i verksamheten 
7-18 år:

Sökandes namn: 

Adress: 

Bank och kontonr: 

Registreringsår: Medlemsavgift/licensavgift: Antal pojkar upp till 
18 år med i 
regelbunden 
verksamhet: 

Antal flickor upp till 18 år 
med i regelbunden 
verksamhet: 

Ordförande: Telefon: 

Adress: 

Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer (kan också läggas som bilaga): 



□ Sökande samtycker till att kommunens revisorer får granska ansökandens förvaltning och räkenskap. 

□ Bifogat ansökan verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för föregående år. 

□ Bifogat ansökan verksamhetsplan och budget för den period för vilket understödet söks.

□ Bifogat föreningens handlingsprogram för förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier.

Larsmo:  . 20  __ 

Ordförande Sekreterare 

Direktiv för ifyllande av blanketten på baksidan!

Totala antalet aktiva ledare/tränare för lag/grupper/idrottare/deltagare i åldern 7-18 år: 

Får ledarna någon ersättning?: 

Vilken typ av utbildning för ledare ordnas eller bekostas av föreningen?: 

Summa som betalats i hyror (föregående år) för den verksamhet som ordnas för 7-18 -åringar: 

Tilläggsuppgifter: (Förening bör för erhållande av verksamhetsbidrag aktivt delta i gemensamma 
aktiviteter mellan föreningen och Larsmo kommun samt bidra med sina specialkunskaper eller 
personinsatser vid förfrågan från Larsmo kommun (t.ex. talkouppdrag, Vinterkarnevalen, 
tävlingsarrangemang, resultatservice, tidtagningar, lagsammanställningar, lagledning, 
domaruppdrag, reseledaruppdrag m.m.) Här kan ni uppge talkoinsatser för kommunen eller 
evenemang ni ställt upp på som ordnats av kommunen föregående år. 



Direktiv för ifyllande av ansökningsblanketten: 

Ansökan för år: Ange här för vilket år bidragsansökan gäller. 

Budget euro: Föreningens budgeterade totala utgiftssumma. 

Ansökt belopp: Belopp som föreningen ansöker i bidrag. 

Noterade besök i verksamheten: Ange här det totala antalet besök som gjort i föreningen under 
senaste redovisningsår. Besök räknas enligt exempel: 10 ungdomar med på träning 12 gånger ger 
120 besök, 92 personer med på föreningens julfest ger 92 besök, 14 ungdomar med på ett 
tredagars läger ger 14 besök, etc.  

Sökandes namn: Ex. föreningens fullständiga namn. 

Adress: Adress dit föreningen önskar uppgifterna om ansökningens resultat, ex. ordförandes 
adress, verksamhetsledares adress el. dyl. 

Bank och kontonummer: Bankens namn och kontonummer 

Registreringsår: När föreningen r.f. registrerats. 

Medlemsavgift/licensavgift: Uppge medlemsavgiften/spelaravgift/licensavgift. Det som det kostar 
för den enskilda 7-18 -åringen att delta i verksamheten. Om licensavgiften ingår i medlemsavgiften, 
meddela detta. Om kostnaderna är olika för olika åldersgrupper uppge kostnaderna skilt per 
åldersgrupp. 

Antal pojkar upp till 18 år med i regelbunden verksamhet: Antalet som minst 1 ggr/vecka deltar i 
föreningens verksamhet. 

Antal flickor upp till 18 år med i regelbunden verksamhet: Antalet som minst 1 ggr/vecka deltar i 
föreningens verksamhet. 

Ordförande: Namn 

Telefon: Nr. även ev. mobil nr. 

Adress: Ordförandes fullständiga adress, även e-post adress. 

Verksamhetens ändamål och verksamhetsformer: Enligt föreningens stadgar 
och verksamhetsplan. 

Totala antalet aktiva ledare/tränare för lag/grupper/idrottare/deltagare i åldern 7-18 år:  
(exempel: ett juniorlag har 2 lagledare och 1 tränare som alltid är samma, då är totala antalet ledare 3. 
Om man i friidrott har tre grenar en träningskväll och det är 3 ledare som hjälper till den kvällen men 3 
andra en annan kväll så är totala antalet ledare 6. Samma gäller en grupp inom fritidsverksamheten. 

Får ledarna någon ersättning?: Lön, andra ersättningar, föreningskläder 

Vilken typ av utbildning för ledare ordnas eller bekostas av föreningen?: 

Summa som betalats i hyror (föregående år) för den verksamhet som ordnas för 7-18 -åringar: 
Om en halltid delats av juniorer och vuxna, ska enbart delen som gäller juniorerna räknas med. 



Tilläggsuppgifter: Ev. uppgifter som bör beaktas. 

- Sökandes samtycke till att kommunens revisorer får granska ansökandens förvaltning och 
räkenskap. Bör vara ikryssat

-  Bifogat ansökan verksamhetsberättelse, bokslut och verksamhetsgranskningsberättelse för 
föregående år. Bör vara ikryssat och bilagorna bifogade ansökan.

- Bifogat ansökan verksamhetsplan och budget för den period för vilket understöd söks. Bör 
vara ikryssat och bilagorna bifogade.

- Bifogat föreningens handlingsprogram för förebyggande av mobbning och sexuella trakasserier. 

Bör vara ikryssat och bilagorna bifogade. 
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