
ANSÖKAN FÖRENINGSBIDRAG - KULTUR 

Postadress: Telefon: Telefax: Plusgiro:  12 65 19-8
Medborgarhuset 0680-161 00 vx Bankgiro: 251-5294 
842 80 SVEG Hemsida: www.herjedalen.se 

Föreningsbidrag  
Arrangemang 

Dag Tid Plats 

Arrangör/sökande 

Adress Postnummer Ort 

Organisationsnummer Postgiro Bankgiro

Ansvarig kontaktperson Tel bostad Tel arbetet 

Mobiltelefon e-post

Beräkat behov av ekonomsikt tillskott från 
nämnden för bildning fritid och kultur 

Arrangören är ansvarig för att arrangemang genomförs på tid och plats som angivits, vidare för 
marknadsföring, bokning av lokaler, instrumenttillsyn, kontakt med artister, rapportering till STIM.

Ansökan insänds senast 14 dagar före arrangemangsdatum till: 
Härjedalens kommun 
Bildning, fritid och kultur 
Medborgarhuset 
842 80 Sveg 

Slutredovisning av beviljat bidrag ska ske senast fyra veckor efter genomfört evenemang, därefter 
upphör beslutet att gälla.

Beviljat bidrag betalas ut efter inkommen slutredovisning 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter.
De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att hantera bidragsansökningar. Vi hanterar dina uppgifter med stöd av gällande 
dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden Artikel 6:1 e) i dataskyddsförordningen.

Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna. Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla 
våra skyldigheter. Mer information om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats 
www.herjedalen.se
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Arrangemang Ansökan  Slutredovisning

Utgifter Beräknat Utfall
Gager
Traktamenten/resor
Lokalhyror
Marknadsföring

Summa

Inkomster Beräknat Utfall
Entréavgift   st á   kr 
Egen insats 
Försäljning
Övriga anslag 

Begärt från nämnden för BFK 

Summa

Föreningar/organisationer/grupper bifogar: 
Senaste verksamhetsberättelse, revisionsberättelse samt bokslut. 

Underskrift 
Ort och datum 

Ordförande, namnteckning  

Namnförtydligande 
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