
Kommunalt stöd föregående år i kronor 

Kommunledningsförvaltningen 

Föreningsinformation 

Ansökan verksamhetsstöd 
Barn, ungdom- och fritidsföreningar 

Förening 

Organisationsnummer 

E-postadress

Telefonnummer 

Bank-/postgiro 

Totalt Flickor Pojkar 
Antal aktiva medlemmar 7-25 år (st.) 

Antal aktiva medlemmar 25+ år (st.) 

Medlems/sektionsavgift 7-25 år (kr.) 

Medlems/sektionsavgift 25+ år (kr.) 

Ansökan 

Kryssa i en eller flera rutor som visar vilket eller vilka stöd som sökes 

Aktivitetsbidrag: antal inrapporterade deltagartimmar till det statliga lok-stödet 

föregående år:  timmar. 

Förhöjt aktivitetsbidrag: endast för föreningar med begränsad verksamhet på 

grund av aktivitetsytor. 

Ungdomsstyrelse: endast för föreningar vars ungdomsstyrelse har 

dokumenterad verksamhet och är lok-stödsberättigade. 

Lokalbidrag: totalkostnad för föreningshyrd lokal 

föregående år:  kronor. 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida

kulturofritid@tingsryd.se

www.tingsryd.se

Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vxl) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd Tingsryd 



Totalt ansökt belopp för verksamhetsstöd 

Fritidsgårdsverksamhet: antal tillfällen innevarande år: styck. 

Driftsbidrag på föreningsägd anläggning: enligt schablon. 

Typ av anläggning Beteckning enligt 

bidragsbestämmelserna 

Yta, antal, ställ, 

antal m. 

Belopp i kronor 

Övrigt: kronor. 

Ange vad: 

_ 

För att ansökan skall godkännas krävs att årsmöteshandlingar från förgående verksamhetsår samt 

uppdatering av kommunens föreningsregister inkommer i samband med ansökan. 

Härmed intygas att registerutdrag har begärts in av samtliga ledare/aktiva i 

föreningen som har direkt och regelbunden kontakt med barn. 

Underskrift Datum 

Namnförtydligande 

Tingsryds kommun besöksadress telefon fax e-post/hemsida

kulturofritid@tingsryd.se

www.tingsryd.se

Box 88 Torggatan 12 0477 441 00 (vxl) 0477 313 00 

362 22 Tingsryd Tingsryd 
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