Föreningsuppgifter
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd.
Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Föreningen
namn

Plusgiro/Bankgiro

Organisationsnummer

c/o

Medlem i riksorganisation

Specialidrottsförbund/ungdomsorgansisat
ion

Adress

Mailadress till föreningen

Föreningenens hemsida:

http://
Postnummer

Ort

Datum när föreningen bildades

Officiell kontaktperson

Tfn arb

Utdelningsadre
ss

Postnr

Datum när verksamheten startade

Tfn bost

Postort

Mobil

E-post

Bilagor, bifogas till ansökan
Aktiva
medlemmar

7-12 år

13-16
år

17-20 år

Övriga

Totalt

* Utdrag från protokoll när föreningen bildades

Flickor

* Medlemsmatrikel

Pojkar

* Stadgar

Medl avg

* Verksamhetsberättelse
* Resultat- och balansräkning
* Revisionsberättelse

Uppgifter om styrelsen
Ordförande

Tfn arb

Utdelningsadress

Postnr

Kassör

Tfn arb

Utdelningsadress

Postnr

Sekreterare

Tfn arb

Utdelningsadress

Postnr

Ungdomsansvarig

Tfn arb

Utdelningsadress

Postnr

Mobi
l

Tfn bost

Postort

E-post
Mobi
l

Tfn bost

Postort

E-post
Mobi
l

Tfn bost

Postort

E-post
Mobi
l

Tfn bost

Postort

E-post

Ansökan ska vara undertecknad av föreningens ordförande samt en av föreningen utsedd firmatecknare.
Ort

Datum

Föreningens ordförande

Utsedd firmatecknare

Kultur och fritidsförvaltningens noteringar
Föreningsnr:

Bilagor:

Plusgiro/bankgiro:

Orgnummer:

Riksorganisation:

Ev RF
nummer

Medlemmar:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Karlstads kommun
Kultur- och
fritidsförvaltningen
651 84
Karlstad

Bibliotekshuset plan 4

054-540 00 00

054-18 67 84

V Torggatan 26

Datum:

Sign:

Internetadress
www.karlstad.s
e

För att ha rätt att ansöka om ekonomiskt stöd och för att taxeklassas till nolltaxa för träning, måste
föreningen vara registrerad som stödberättigad förening hos kultur- och fritidsnämnden
i Karlstads kommun.
Föreningen måste uppfylla de krav som finns enligt "Regler och tillämpning av kommunalt stöd till
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet.
Kortfattat måste föreningen uppfylla
följande:
* Ha aktiva medlemmmar i ålder 7-20 år
* Vara demokatiskt uppbyggd, dvs ha styrelse, stadgar och årsmöten
* All verksamhet ska vara drogfri
* Läs fullständiga bidragsregler på på www.karlstad.se/Kultur & Fritid/Föreningsliv

Medlem i riksorganisation: Med riksorganisation menas Riksidrottsförbundet (RF) eller
ungdomsorganisation som erhåller bidrag från Ungdomsstyrelsen.
Specialidrottsförbund: Till exempel Fotbollsförbundet
eller FUB
Mailadress till föreningen: Till vilken mailadress som bokningsbesked eller bidragsbesked
kan skickas.
Aktiva medlemmar: En medlem anses aktiv om den har deltagigt kontinuerligt i
föreningens verksamhet.

Ansökan kan lämnas in tidigast efter att förening har varit verksam i ett år till:
Kultur- och Fritidsförvaltningen
651 84 Karlstad

Utdrag från protokoll när föreningen bildades
Medlemsmatrikel
Stadgar
Verksamhetsberättels
e
Resultat- och balansräkning
Revisionsberättelse

från senaste årsmötet
från senaste årsmötet
från senaste årsmötet

Läs mer på www.karlstad.se

Ring kontaktcenter på 054-540 00 00 och be att få prata med en fritidskonsulent.

