
  
  

    

  
 

  

Grundbidrag och medlemsbidrag 
Aktivitetsbidrag, summa 

Särskilt aktivitetsbidrag, summa 

      
         

   
     

Föreningens stadgar, verksamhetsberättelse, ekonomisk berättelse/ revisionsberättelse från 
föregående räkenskapsår, bestyrkt handling som anger antalet betalande medlemmar bosatta 
eller skrivna inom kommunen. 
Blankett som avser ansökan om aktivitetsbidrag 

Föreningens namn 

Postadress (ev c/o) 

Postnr Ort Organisationsnummer 

Plusgiro/Bankgiro 

Upplysningar lämnas av, namn 

Adress Postnummer Telefon dagtid Telefon kvällstid 

Tillhör riksorganisation, namn 

E-post till förening 

E-post till kontaktperson 

Ort och datum 

Firmatecknarens underskrift 

Namnförtydligande 

Ansökan om föreningsbidrag
	
Social- och omsorgsnämnden
	

Antal betalande medlemmar i Linköping
	

Kvinnor Män Övrigt 

Kryssa i vilka bidrag som      söks 

Kontrollera att   ni har skickat    med alla bilagor (se reglerna    ) 

Underskrift 

LKxxxx utg y (mån år) 



  
            

             
            
     

             

2 (3) 

Ansökan om aktivitetsbidrag 
Beskriv den planerade aktiviteten, vilken målgrupp aktiviteten riktar sig till, vad som ska 
göras och vad aktiviteten förväntas bidra med för målgruppen. Skriv också om ni har 
samarbetspartners. Tänk på att motivera på vilka sätt som aktiviteten stämmer överens med 
föreningsbidragets syfte (se reglerna för föreningsbidrag). 

Om ni söker bidrag för flera aktiviteter beskriv dem var och en för sig. 



  
               
     

   

3 (3) 

Redovisning av kostnader 
Visa vad aktiviteten beräknas kosta. Dela upp den i mindre delar likt en budget, till exempel 
fika 500 kr, transport 1000 kr 

Beskrivning Kostnad 

Summa totalt sökt aktivitetsbidrag
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