
Ansökan om lokalt 
    Fritidsenheten       aktivitetsstöd

Ansökan avser perioden                       -
Förenings-ID From Tom

Föreningens/lokala organisationens namn(hela namnet skrives ut)

c/o Adress Utdelningsadress

Postnummer Ortsnamn Bankgiro /Postgironummer

Uppgiftslämnarens namn, telefon(dagtid) samt E-postadress

Senast den 25 aug och den 25 febr ska föreningar redovisa antalet genomförda
sammankomster och deltagaraktiviteter till: 
Kramfors Kommun Fritidsenheten  872 80 KRAMFORS  Tel 0612-80 000 Fax 149 24

Redovisade bidragsberättigade sammankomster för kommunalt aktivitetsstöd

Närvarokortets nummer Huvudsaklig typ av akitivitet

Antal 
samman
komster 
7-25år Närvarokortets nummer Huvudsaklig typ av akitivitet

Antal 
samman
komster 
7-25 år

Transport

Totalt antal sammankomster               
ev transport nästa kolumn

Totalt antal sammankomster

Uppgifterna är lämnade enligt gällande bestämmelser för kommunalt aktivitetsbidrag
Ort

   20             /        

Ordförande Revisor/kassör

Kramfors



Regler för aktivitetsbidrag

Bidrag utgår per sammankomst

Bidraget utgår med 12 kronor per sammankomst där huvuddelen av deltagarna är i åldern 7 - 25 år

Sammankomst

En planerad aktivitet, d v s beslutad av organisationens styrelse sektion-, månads-, eller årsmöte.

Deltagarantalet i en sammankomst skall vara minst 3 bidragsberättigade deltagare i åldern 7-25 år  
(även ledare kan ingå).

Bidrag utgår för maximalt 30 deltagare per sammankomst.

Ledare i åldern 13-25 år räknas som bidragsberättigad.

Naturliga grupper, som har fler deltagare, får inte ur redovisningssynpunkt delas i mindre grupper för att erhålla
fler sammankomster och därmed mer bidrag. 

Ett fotbolls- eller ishockeylag får exempelvis ej uppdelas i två eller flera grupper.

Har organisationen fler sammankomster per dag, får samma person inte medräknas i mer än en sammankomst 
per dag (gäller även ledaren). Detta gäller också vid läger och kurser som organisationen ordnar.

En sammankomst skall pågå minst en timme (60 min).

Närvarostatistik skall föras och sammanställas på särskild blankett eller närvarokort. 

Bidrag utgår ej för arrangemang och tävlingar som är entrébelagda (d v s betalande publik)
 t ex kommersiella arrangemang (danser, bingo och basarer).

   

Ansökan
Ansökan görs senast 25 aug (rapporteringsperiod 1/1 - 30/6) 
och 25 februari (rapporteringsperiod 1/7 - 31/12) 

För sent inkomna ansökningar ger inte rätt till bidrag.
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