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Organisation
Organisation (enligt registreringsbeviset) Diarienummer (från beslut)

Organisationsnummer

Kontaktperson (från organisationen)

E-post

Telefon (dagtid)

Geografisk spridning
Spridning i länet (kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten har genomförts)

Botkyrka

Danderyd

Ekerö

Haninge

Huddinge

Järfälla

Lidingö

Nacka

Norrtälje

Nykvarn

Nynäshamn

Salem

Sigtuna

Sollentuna

Solna

Stockholm

Sundbyberg

Södertälje

Tyresö

Täby

Upplands-Bro

Upplands-Väsby

Vallentuna

Vaxholm

Värmdö

Österåker

Information om deltagare/besökare i länet

Totalt antal deltagare/besökare

Antal deltagare/besökare 

Ange fördelningen 
av deltagare/
besökare

0-5 år (%) 6-12 år (%) 13-20 år (%) 21-25 år (%) 26- år (%)

%%%%%

%
Andel pojkar 6-25 år

%
Andel flickor 6-25 år

%
Andel män 26- år 

%
Andel kvinnor 26- år

Att uppgifterna i denna 
redovisning är korrekta 
intygar

Firmatecknare

Övriga kommentarer

Firmatecknares underskrift

Bilagor

Vi stöd över fyra pris basbelopp ska revisorsintyg bifogas.

Annan bilaga:

Bilaga medföljer
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Projektets/verksamhetens namn

Projektets/verksamhetens start- och slutdatum (åååå-mm-dd)

Lokal/Plats för genomförandet

Spel-/Utställningsperiod (åååå-mm-dd)

Typ av genomförande/aktivitet (markera endast ETT alternativ)

Eget skapande Festival Föreställning Installation

Konsert Läger Mixed Produktion

Seminarium Utställning Workshop Annan:

Målgrupp(er) (de som projektet/verksamheten riktat sig till)

Hur har ni arbetat för att nå den planerade målgruppen? (publikarbete och marknadsföring)

Bildkonst Film Foto Konsthantverk

Teater Musikteater Dans Musik

Litteratur Kulturhistoria Cirkus Annan:

Typ av konstform (markera endast ETT alternativ)

Eventuell samarbetspartner
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Sammanfattande redovisning (hänvisning till bilaga accepteras inte)

Projekt-/Verksamhetsredovisning (Kortfattad beskrivning av genomförandet, positiva/negativa erfarenheter. OBS Obligatorisk uppgift!)

Om nej, varför inte?

NejJa

Har projektet/verksamheten genomförts som planerat?
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Personalkostnader  
(löner, sociala avgifter, pension osv.)

Kostnader

Lokalkostnader 

Administrativa kostnader  
(ej personalkostnader)

Marknadsföringskostnader  
(ej personalkostnader)

Övriga kostnader

Summa kostnader:

Kronor

Redovisning av projektet/verksamheten 
(om redovisningen gäller produktion skall endast kostnader för produktionen ingå)

Beviljat beloppIntäkter av sökta stöd (Kommun, Statens kulturråd etc.)

Summa intäkter av beviljat stöd:

Sökt belopp

Stockholms läns landstings kulturnämnd 

KronorIntäkter

Summa intäkter:

Biljettintäkter

Sponsorer

Resultat: 
(intäkter-kostnader)

Summa totala intäkter:

Resultatet (kommentera nedan orsaken till eventuellt överskott eller underskott och hur detta hanteras)
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Organisation
Organisation (enligt registreringsbeviset)
Diarienummer (från beslut)
Organisationsnummer
Kontaktperson (från organisationen)
E-post
Telefon (dagtid)
Geografisk spridning
Spridning i länet (kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten har genomförts)
Kryssa för de kommuner där projektet/verksamheten genomförs.
Information om deltagare/besökare i länet
Totalt antal deltagare/besökare
Antal deltagare/besökare 
Ange fördelningen av deltagare/besökare
0-5 år (%)
6-12 år (%)
13-20 år (%)
21-25 år (%)
26- år (%)
%
%
%
%
%
%
Andel pojkar 6-25 år
%
Andel flickor 6-25 år
%
Andel män 26- år 
%
Andel kvinnor 26- år
Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygar
Firmatecknare
Övriga kommentarer
Firmatecknares underskrift
Bilagor
Bilaga medföljer
Projektets/verksamhetens namn
Projektets/verksamhetens start- och slutdatum (åååå-mm-dd) 
Lokal/Plats för genomförandet
Spel-/Utställningsperiod (åååå-mm-dd)
Typ av genomförande/aktivitet (markera endast ETT alternativ)
Välj typ av genomförande eller aktivitet.  Markera endast ett alternativ.
Välj typ av genomförande eller aktivitet.  Markera endast ett alternativ.
Målgrupp(er) (de som projektet/verksamheten riktat sig till)
Hur har ni arbetat för att nå den planerade målgruppen? (publikarbete och marknadsföring)
Välj typ av konstform.  Markera endast ett alternativ.
Typ av konstform (markera endast ETT alternativ)
Välj typ av konstform.  Markera endast ett alternativ.
Eventuell samarbetspartner
Sammanfattande redovisning (hänvisning till bilaga accepteras inte)
Projekt-/Verksamhetsredovisning (Kortfattad beskrivning av genomförandet, positiva/negativa erfarenheter. OBS Obligatorisk uppgift!)
Om nej, varför inte?
Har projektet/verksamheten genomförts som planerat?
Har projektet/verksamheten genomförts som planerat?
Personalkostnader 
(löner, sociala avgifter, pension osv.)
Kostnader
Lokalkostnader 
Administrativa kostnader 
(ej personalkostnader)
Marknadsföringskostnader 
(ej personalkostnader)
Övriga kostnader
Summa kostnader:
Kronor
Redovisning av projektet/verksamheten
(om redovisningen gäller produktion skall endast kostnader för produktionen ingå)
Beviljat belopp
Intäkter av sökta stöd (Kommun, Statens kulturråd etc.)
Summa intäkter av beviljat stöd:
Sökt belopp
Stockholms läns landstings kulturnämnd 
Kronor
Intäkter
Summa intäkter:
Biljettintäkter
Sponsorer
Resultat:
(intäkter-kostnader)
Summa totala intäkter:
Resultatet (kommentera nedan orsaken till eventuellt överskott eller underskott och hur detta hanteras)
8.2.1.4029.1.523496.503679
Kulturförvaltningen (SLL)
Ansökningsblankett för stöd till kulturverksamhet
Stöd till kulturverksamhet
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