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Sista redovisningsdag
Läs mer om vilka regler som gäller för stödet på www.kultur.sll.se
Organisation
Organisation (juridisk person)
Diarienummer (från ansökan 2019)
Organisationsnummer
Kontaktperson (från organisationen)
E-post
Telefon (dagtid)
Kronor
Resultat: 
(intäkter-kostnader)
Intäkter i form av medlemsavgifter (från t.ex. lokalföreningar)
Kostnader under året
Övriga intäkter
Beviljat stöd från Region Stockholms kulturnämnd
Sammanfattande resultaträkning per 2019-12-31
-
Bilagor
Bilaga medföljer
Kronor
Eget kapital
Totalt kapital (balansomslutning)
Utdrag ur balansräkningen per 2019-12-31
Redovisningsblanketten 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 ett.
Sammanfattande redogörelse av distriktsorganisationens verksamhet
Beskriv genomförd verksamhet, gärna i punkter. Beskriv även förändringar i verksamheten jämfört med året innan
Kulturnämndens målområden
Här beskrivs med konkreta exempel hur målområdena tillämpats praktiskt i distriktets verksamhet
Demokrati
Jämställdhet
Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper
Tillgänglighet för funktionshindrade
Underskrift
Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygar
Ort
Ordförande
Kanslichef/instruktör/konsulent eller motsvarande
Namnförtydligande
Telefon
Telefon
Namnförtydligande
Datum
Namnförtydligande
Distriktsorganisationens förtroendevalda revisor
Telefon
Anser ni att kulturförvaltningen genom vår stödgivning på regional nivå har bidragit till att samordna regionens föreningsliv? 
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Kulturförvaltningen (SLL)
Ansökningsblankett för stöd till distriktsorganisationer
Stöd till distriktsorganisationer
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