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Sökande
Organisation (juridisk person)
E-post
Telefon
Fax
Bankgiro/Plusgiro
Webbadress (hemsida)
Organisationsnummer
Kontaktperson (från organisationen)
E-post
Telefon (dagtid)
Utdelningsadress
c/o
Besöksadress
Ort
Postnummer
Preliminär budget 2019 (för hela organisationen)
Kostnader under året
Intäkter under året 
(exklusive landstingsbidrag)
Antal genomförda studiecirkeltimmar
Genomförda studiecirkeltimmar 2017
Därav genomförda studiecirkeltimmar för barn och ungdom 13-24 år
Totalt antal
Totalt antal
Andel män (%)
Andel kvinnor (%)
Totalt antal
Antal deltagare
Genomförda kulturprogram 2017
Antal genomförda program
Antal deltagare
Ansökningsblanketten ska undertecknas, scannas och skickas som e-postbilaga till registrator.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 2019
Sammanfattning av verksamhetsplan 2019
Särskilda satsningar under 2019
Kulturnämndens målområden
Beskriv kortfattat med exempel hur ni under 2019 ska arbeta med demokrati, jämställdhet, jämlikhet samt tillgänglighet.
Demokrati
Jämställdhet
Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper
Tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning
Geografisk spridning
Ange var ni planerar att ha verksamhet 2019
Styrelse och anställda
Antal ordinarie ledamöter
Antal ersättare
Antal tillsvidareanställda (anges i heltid)
Antal kvinnor
Antal män
Totalt
Underskrift 
Vi har tagit del av bestämmelserna och är medvetna om de åtaganden som ett beviljat stöd ger.
Kanslichef eller motsvarande
Telefon
Namnförtydligande
Ort
Datum
Bilagor
Bilaga medföljer
Övriga kommentarer
8.2.1.4029.1.523496.503679
Kulturförvaltningen (SLL)
Ansökningsblankett för stöd till studieförbund
Stöd till studieförbund
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