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Flens kommun
Barn-, utbildnings- och kulturförvaltningen
642 81 Flen
foreningsbidrag@edu.flen.se

Underlag för allmänt föreningsstöd – ansökan 2022
Detta underlag är en ansökan om allmänt föreningsstöd för år 2022. Det är av stor vikt
att föreningen lämnar så utförligt underlag som möjligt för att behandlingen av bidragsärendet
ska bli korrekt.
Följande dokument ska bifogas
1. Stadgar
2. Verksamhetsplan avseende 2022
• Utveckling av verksamheten - utbildningsinsatser, mål och effekter, medlemsrekrytering m.m.
• Publika arrangemang
• Samarbete med andra föreningar och organisationer
• Underhållsplan vid egen eller förvaltad anläggning inkl. budget/offert för detta
3. Årsmötesprotokoll
4. Verksamhetsberättelse
5. Balans- och resultaträkning samt revisionsberättelse senaste verksamhetsår
6. Hyreskontrakt, i förekommande fall
Summa bidrag föreningen söker för år 2022:

Föreningsuppgifter
Föreningens namn
Postadress

c/o
Postnr

Ort

Telnr/mobil

Bankgiro/Plusgiro

Organisationsnr

Tillhör Riksorganisation

E-post

Hemsida

Styrelse
Ordförande

Telefon

E-post

Alternativ telefon

Postadress
Kassör

Telefon

E-post

Alternativ telefon

Postadress
Sekreterare

Telefon

E-post

Alternativ telefon

Postadress
Kontaktperson

Telefon

E-post

Alternativ telefon

Postadress
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Medlemmar
0 - 6 år

7 - 12 år

13 - 20 år

21 år -

Summa

Pojkar/Män
Flickor/Kvinnor
Summa
Medlemsavgifter (avser senaste verksamhetsår)

Aktiviteter (gäller för föreningar med barn- & ungdomsverksamhet )
Summa aktivitetstillfällen som rapporterats för att få aktivitetsbidrag från t.ex. Riksidrottsförbundet senaste kalenderåret

Lokaler och anläggningar (gäller egna eller förvaltade lokaler och anläggningar)
Namn

Adress

Hyresvärd (vid privat förhyrd lokal)

Typ av lokal/anläggning

Driftkostnader

Driftintäkter (uthyrningar mm)

Om föreningen har fler lokaler eller anläggningar kan dessa redovisas separat.

Underskriven ansökan Kultur- och föreningsutskottet tillhanda: senast 30 september 2021

Ansökningsdatum

Underskrift av ordförande eller firmatecknare

Behandling av personuppgifter
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om er, så som namn, telefonnummer. Syftet med en sådan behandling är
för att kunna handlägga er bidragsansökan. Vi har fått dina uppgifter från dig. Vi tillämpar vid var tid gällande
integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
allmänt intresse/myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att sparas så länge de behövs i verksamheten.
De personuppgifter vi behandlar om dig kan komma att delas med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt
lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är barn-, utbildnings- och kulturnämnden. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om
de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på buk@edu.flen.se. Du
når vårt dataskyddsombud på 0157-430045. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

