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Ansökan om stöd till föreningslivets distriktsorganisationer 2018
Version: 1.13
Ansökan avser (endast ETT stöd kan sökas på varje blankett)
18 oktober 2017
18 oktober 2017
7 december 2017		
22 november 2017
Sista ansökningsdag
Läs mer om vilka regler som gäller för varje stöd på www.kultur.sll.se
Sökande
Organisation (juridisk person)
Utdelningsadress
c/o
E-post
Telefon
Fax
Bankgiro/Plusgiro
Webbadress (hemsida)
Organisationsnummer
Riksorganisation till vilken organisationen tillhör
Kontaktperson (från organisationen)
E-post
Telefon (dagtid)
Belopp
                                                                        Budgeterat  resultat:
Intäkter i form av medlemsavgifter (från t.ex. lokalföreningar)
Kostnader under året
Övriga intäkter
Stöd som söks från Stockholms läns landstings kulturnämnd (avser denna ansökan)
Preliminär budget (ifylles endast vid ansökan om stöd till Idrotts- och friluftsorganisationer)
Till vad
Stöd från annan nämnd/styrelse inom Stockholms läns landsting
Nämnd/styrelse
Sökt stöd
Beviljat stöd
Besöksadress
Ort
Postnummer
Ansökningsblanketten ska undertecknas, scannas och skickas som e-postbilaga till ansokan@kultur.sll.se. Övriga bilagor ska bifogas i samma e-post, dock som separata dokument och döpta enligt förteckningen längst ner på blankettens sida tre.
Planerad verksamhet 2018
Beskriv distriktets planerade verksamhet som ni söker stöd för i sammanfattande form
Beskriv verksamheten som ni söker stöd för i sammanfattande form
Styrelse och anställda
Övriga ordinarie ledamöter
Antal ersättare
Ordföranden
Antal tillsvidareanställda (anges i heltid)
25 år och yngre
26 år och äldre
Antal kvinnor
Antal män
Antal män
Antal kvinnor
Totalt
Geografisk spridning
Lokalföreningarnas spridning i länet (ange antal föreningar i respektive kommun)
Medlemsuppgifter (per 2016-12-31)
Totalt antal registrerade medlemmar 
Totala andelen kvinnor (%)
Totala andelen män (%)
%
Totalt antal  6-25 år
Ungdomsmedlemmar (Gäller ej för Pensionärsorganisationer. Ungdomsorganisation inom handikapprörelsen anger 6-30 år)
Andel flickor 6-25 år (%)
Andel pojkar 6-25 år (%)
0-5 år (%)
6-12 år (%)
13-20 år (%)
21-25 år (%)
26- år (%)
%
%
Hur ansluts medlemmar till organisationen?
Bilagor
Bilaga medföljer
%
%
%
%
%
%
Kulturnämndens målområden
Beskriv kortfattat med exempel hur distriktsorganisationen arbetar med demokrati, jämställdhet, jämlikhet samt tillgänglighet.
Demokrati
Jämställdhet
Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper
Tillgänglighet för funktionshindrade
Underskrift (Notera att blanketten måste skrivas ut och signeras för hand.)
Vi har tagit del av bestämmelserna och är medvetna om de åtaganden som ett beviljat stöd ger.
Ort
Ordförande
Auktoriserad/godkänd revisor*
Namnförtydligande
Telefon
Telefon
Namnförtydligande
Datum
*Läs Uppdragsbeskrivning för auktoriserad/godkänd revisor på kulturförvaltningens webbplats
8.2.1.4029.1.523496.503679
Kulturförvaltningen (SLL)
Ansökningsblankett för stöd till distriktsorganisationer
Stöd till distriktsorganisationer
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