
 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG ÅR 2018 
 
ÄLDRENÄMNDEN

 

Adress (ev c/o) 

Postnr                                                           Ort                                                                                                   Organisationsnr 

Plusgiro/Bankgiro                                                                                                          Antal betalande medlemmar över 65 år i Linköping

Upplysningar lämnas av, namn 

Adress                                                                                     Postnr                                    Tel nr dagtid                                      Tel nr kvällstid

Tillhör riksorganisation, namn

Sökande förening

Förening med verksamhet för äldre

Pensionärförening

Föreningens namn

Ansökan avser

Särskilt verksamhetsbidrag (kan sökas av lokal samorgansation)

Grundbidrag och medlemsbidrag (gäller endast pensionärsföreningar)

Verksamhetsbidrag
 

Ansökan insändes till Omsorgskontoret senast 30 september 2017. 
Adress: Omsorgskontoret,  Box 356,    581 03 Linköping

1

Bilagor

Föreningens stadgar

 

Verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse från föregående räkenskapsår (2016).
 

 

Bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar över 65 år bosatta eller skrivna inom kommunen den 31 juli 2017.

 

 

Fullmakt om förening önskar att ansökan ska skötas av lokal samorganisation.
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 Underskrift 
Ort och datum 

Ordförande 

 
 

Namnförtydligande 



 

ANSÖKAN  OM VERKSAMHETSBIDRAG ÅR 2018 , 
 

ÄLDRENÄMNDEN

 

Beskriv den planerade verksamheten och dess innehåll och om nya arbetssätt prövas

Mål och syfte och eventuella samarbetspartners 

Föreningen kommer att erbjuda/anordna följande aktiviteter till äldre personer inom
särskilt boende (servicehus och vårdbostäder). Ange om aktiviteterna ska riktas till särskilda enheter
samt ange omfattningen på aktiviteterna.
 
 
 
 
 
 
 
 
Målgrupp  
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Tidplan och omfattning

Ekonomisk kalkyl 

Bidrag söks med
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Intäkter                                                             Summa                   Utgifter                                                                 Summa

Summa Summa

Kronor

Kontaktperson för de aktiviteter som är riktade till äldreboenden 
Namn                                                                                                                           Telefonnummer



     
  

 
REDOVISNING AV VERKSAMHETSBIDRAG ÅR 2017 
 
ÄLDRENÄMNDEN 

 

 

 
 
 
Vilka aktiviteter planeras aug-dec 2017 och var? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Vilka aktiviteter har genomförts jan-juli 2017 och var? 
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	Ort: Linköping
	Organisationsnr: 123456 -7890
	Plusgiro_Bankgiro: plusgiro 458 456
	Antal_betalande_medl_Link: 50
	Upplysningar_lamnas_av_namn: Anna Andersson
	Adress_ev_co: Storgatan 1
	Postnr_1: 123 45 
	Tel_nr_dagtid: 013-123 456
	Adress: Lilla vägen 2
	Tel_nr_kvallstid: 
	Tillhor_riksorg_namn: 
	JA_Verksamhetsbidrag: On
	Postnr_2: 124 78 
	JA_Grundbidrag: On
	JA_Foreningens_stadgar: On
	JA_Verksamhetsberattelse: On
	JA_Bestyrkt_handling: On
	Föreningens_namn: Pensionärsföreningen ABC
	Pensionarforening: On
	Forening_verk_aldre: Off
	JA_Sarskilt_verkbidrag: Off
	JA_Fullmakt: Off
	Ort_och_datum: Linköping 170317
	Namnfortydligande: Kalle Karlsson
	Beskriv_den_planerade_verksamheten: Här ska ni beskriva er verksamhet och vilket innehåll ni har samt om ni provar nytt sätt att nå ut eller arbeta på.Exempel:Har aktiviteter i föreningslokalen regelbundet för att bryta isolering och riktat både till medlemmar och andra pensionärer. Ha riktade aktiviteter på vårdboendet/servicehus Solhatten till de som bor där.
	Mal_och_syfte: Här skriver ni ner målen och samarbetspartnersExempel:- Målet är att minska ensamheten för de boendet på vårdboendet/servicehuset Solhatten.- Samarbetspartner i form av inbjuden kör som heter Trallalakören.
	Foreningen_kommer_att_erbjuda: Här skriver ni de aktiviteter på särskilt boende som ni kommer anordna (var och hur ofta).Exempel:- fika och gemenskap 3 gånger under våren på vårdboendet/servicehuset Solhatten.- underhållning i form av kör som sjunger 2 gånger på hösten på vårdboendet/servicehuset Solhatten.
	Malgrupp: Här skriver ni vem ni vänder er till.Exempel:- Boende på vårdboendet/servicehuset Solhatten- äldre över 65 år som kommer till våra aktiviteter i föreningslokalen
	Tidplan_och_omfattning: Här ska ni skriva hur mycket tid som går åt och när aktiviteterna ska utföras.Exempel:- aktiviteter i föreningslokalen 6 gånger per år, runt 2 timmar per gång- fika och gemenskap 1,5 timmar vid 3 tillfällen på våren på vårdboendet/servicehuset Solhatten- underhållning 2 timmar vid 2 tillfällen under hösten på vårdboendet/servicehuset Solhatten.
	Intakter1: 
	Intakter_Summa1: 
	Utgifter1: 
	Utgifter_Summa1: 
	Intakter2: 
	Intakter_Summa2: 
	Utgifter2: 
	Utgifter_Summa2: 
	Intakter3: 
	Intakter_Summa3: 
	Utgifter3: 
	Utgifter_Summa3: 
	Intakter4: 
	Intakter_Summa4: 
	Utgifter4: 
	Utgifter_Summa4: 
	Intakter5: 
	Intakter_Summa5: 
	Utgifter5: 
	Utgifter_Summa5: 
	Intakter_Summa_Total: 
	Utgifter_Summa_Total: 
	Bidrag_kronor: 8000
	Namn_10: Sven Svensson
	Telefonnummer_10: 013-568 265
	Redovisning av äldreboenden där föreningen genomfört aktiviteter: Här ska ni skriva vad ni har gjort för det föreningsbidrag som ni har fått för 2017.Exempel:170128 - träff i föreningslokalen föredrag av Sven Pettersson om svenska fåglar170218 - fikastund med bingo 1,5 timme på vårdboendet/servicehuset Solhatten170321 - träff i föreningslokalen, Kurt Karlsson visar bilder från sin resa till Kina170606 - nationaldagsfika 1 timme på vårdboendet/servicehuset Solhatten
	Redovisning av vilka aktiviteter föreningen genomfört samt i vilken omfattning: Här ska ni skriva vad ni har inplanerat att göra för aktiviteter för det föreningsbidrag ni har fått 2017.Exempel:170915 - underhållning av Trallalakören på vårdboendet/servicehuset Solhatten171015 - träff i föreningslokalen, Maria Andersson från demensförbundet informerar171205 - underhållning av Trallalakören och adventsfika på vårdboendet/servicehuset Solhatten


