
 JJlL Region Stockholm
Ansokan om stod till foreningslivets 

distriktsorganisationer 2022 
Version: 1.19 

 
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.

Ansokan avser (endast ETT stod kan sokas pll varje blankett) Sista ansokningsdag 

Ungdomsorganisation 14 oktober 2021 

Ungdomsorganisation inom handikapprorelsen 14 oktober 2021 

Idrotts- och friluftsorganisation 2 december 2021 

Pensioniirsorganisation 18 november 2021 

Las mer om vilka regler som galler for varje stod pi!!i www.kultur.sll.se 

Sokande 

Organisation (juridisk person) 

Utde In ingsa dress 

Postnummer Ort 
I 

E-post

Webbadress (hemsida) 

Organisationsnummer 

Riksorganisation till vilken organisationen tillhor 

c/o 

Besoksad ress 

Telefon 

Fax 

Bankgiro/Plusgiro 

Telefon (dagtid)Kontaktperson (frlln organisationen) 

E-post

Preliminar budget (ifylles endast vid ansokan om stod till Idrotts- och friluftsorganisationer) Belopp 

Kostnader under 3ret 

Intiikter i form av medlemsavgifter (frfm t.ex. /oka/fiireningar) 

Stod som soks fr3n Region Stockholms kulturniimnd (avser denna ansiikan)

6vriga intakter 

Budgeterat resultat: 

Stod fr�n annan namnd/styrelse inom Region Stockholm 
Till vad 

Namnd/styrelse sokt stod Beviljat stod 
I I
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Planerad verksamhet 2022 

Beskriv distriktets planerade verksamhet som ni saker stod for i sammanfattande form 

Styrelse och anstallda 

Antal: 

25 ar och yngre 

Kvinnor Man Annat Kvinnor 
26 ar och aldre 

Man Annat Tota It 

Ordforanden 

6vriga ordinarie ledamoter 

Anta I ersatta re 

Antal tillsvidareanstallda (anges i heltid) 
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Geografisk spridning 

Lokalforeningarnas spridning i lanet (ange antal foreningar i respektive kommun) 

Botkyrka 

Danderyd 

Ekero 

Haninge 

Huddinge 

Jarfalla 

Lidingo 

Nacka 

Norrtalje 

Nykvarn 

Nynashamn 

Salem 

Sigtuna 

Sollentuna 

Solna 

Stockholm 

Sundbyberg 

Sodertalje 

Tyreso 

Taby 

Upplands-Bro 

Upplands Vasby 

Vallentuna 

Vaxholm 

Varmdo 

6steraker 

Totalt antal 
lokalforeningar 

Totalt antal 
kommuner 

Medlemsuppgifter (per 2019-12-31) 

Totalt antal registrerade medlemmar Totala andelen kvinnor (%) Totala andelen man(%) Totala andelen annat (%) 

% % % 

ungdomsmedlemmar (Galler ej for Pensionarsorganisationer. ungdomsorganisation inom handikapprorelsen anger 6-30 /Jr) 

Totalt antal 6-25 ar 0-5 ar (%) 6-12 ar (%) 
I

% % 

13-20 ar (%) 21-25 ar (%) 26- ar (%) 
1

% % 
1 

% 

Andel flickor 6-25 ar (%) 

% 

Andel pojkar 6-25 ar (%) 

% 

Andel annat 6-25 ar (%) 

% 

Hur ansluts medlemmar till organisationen? 

Anslutning genom inbetalning av medlemsavgift.

B de genom inbetalning och genom underskriven
handling. 

a

Ansokan om medlemskap genom underskriven 
handling. 

Anslutning sker pa annat satt. Redogor i bilaga.

Bilagor Bilaga medfoljer 

Verksamhetsplan for 2022 som beskriver mal, prioriteringar, inriktningar och forandringar (Obligatoriskt). 

Preliminar budget for 2022 (Obligatoriskt). 

Organisation med fler an 24 anstallda skall bifoga aktuell plan for sitt jamstalldhetsarbete. 

Organisationens aktuella stadgar bifogas vid forsta ansokningstillfallet eller vid stadgeandringar. 

Organisation som soker/erh§ller 500 000 kr el/er mer ska/I bifoga mi/joplan godkand av styrelsen. 

Organisation som soker/erM/ler 500 000 kr el/er mer ska/I fy/la i Check/ista:Miljoarbete 

Annan bilaga: 
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Kulturnamndens m�lomn§den 

Beskriv kortfattat med exempel hur distriktsorganisationen arbetar med demokrati, jamstalldhet, jamlikhet samt tillganglighet. 

Demokrati 

Jamstalldhet 

Jamlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper 

Tillganglighet for funktionshindrade 

Underskrift (Notera att blanketten mllste skrivas ut och signeras for hand.) 

Vi har tag it del av bestammelserna och ar medvetna 
om de iltaganden som ett beviljat stod ger. 

Ort Datum 

Ordforande Namnfortydligande Telefon 

Auktoriserad/godkand revisor* Namnfortydligande Telefon 

*Las Uppdragsbeskrivning fi:ir auktoriserad/godkand revisor p� kulturforvaltningens webbplats 
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