Ansökan om föreningsbidrag
för ungdomsverksamhet
Verksamhetsår 2020
Blanketten insänds till Kultur- och fritidsförvaltningen, 696 82 Askersund senast 1 november 2020.

Grundregler
För att förening skall vara bidragsberättigad måste dessa grundregler uppfyllas.
Markera att respektive regel är uppfylld!
Föreningen skall ha antagit stadgar

Föreningen skall ha valt styrelse

Föreningen bedriver regelbunden verksamhet för ungdomar i åldern 4-20 år inom
Askersunds kommun. Minst 10 bidragsberättigade sammankomster ska ha ägt rum.
Föreningen skall tillhöra en riksorganisation

VT 2019
HT 2019

Ange vilken:

Uppgifter
Förening

Org. Nr

Bankgiro

Kontaktperson

Telefonnummer

E-post

Postgiro

Om anmälan ej gjorts till föreningsregistret skall även detta göras på speciell blankett

Ansökan om grundbidrag
Antalet matrikelförda medlemmar 4- 20 år per den 31 december 2019
Kultur och fritidsförvaltningens anteckningar

Antal:

X

30:- =

Ansökan om driftbidrag
Lokaler och anläggningar sammanställt från sida 2
Kultur och fritidsförvaltningens anteckningar

Totalt sökt driftbidrag summa* =

Kultur och fritidsförvaltningens anteckningar

Med denna ansökan lämnas följande bilagor
o
o
o
o

Verksamhetsberättelse,
Balans- och resultatrapport
Revisionsberättelse,
Stadgar (om ej tidigare lämnats)

Att uppgifterna är riktiga intygas
Ort

Datum

Föreningens ordförande

Föreningens firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Postadres
Askersunds kommun
Tekniska förvaltningen
696 82 Askersund

Telefon
0583-810 40

E-postadress

Internetadress

britt.lindblom@askersund.se

www.askersund.se

Driftbidrag specificerat
Anläggning

Bidrag

Agilitybana

1 500

Dressyrbana, underhåll, klippning

X

Anläggning

Bidrag

5 400

Motionsspår utan belysning/km
Antal km …................ x 600:- =....................
Motorcrossbana

600/km
1 800

Elljusspår, barmarksunderhåll

5 400

Orienteringskartor ¹

12 500

Folkracebana

6 300

Pistmaskin

10 000

Fotbollsplan ej fullvärdig, inkl. klippning

8 900

Rallybana

6 500

Fotbollsplan fullvärdig (ej serie) inkl. klippning

11 600

Ridbana

3 600

Fotbollsplan fullvärdig (serie, 100x60) inkl. klippning

17 800

Skeetbana

2 000

Fotbollsplan grus

5 400

Skidlift

3 600

Fotbollsplan grus (vinter)

3 600

Skjutbana - gevär, pistol och K-pist

3 600

Friidrottsutrustning

2 000

Skjutbana - luftgevär och luftpistol

1 800

Golfbana 18 hål

19 200

Skjutbana - vilt

3 600

Isbana med rink

4 500

Snötillverkning

10 000

Isbana utan rink

1 800

Sportingbana/Trapbana

8 000

Kastbana

1 800

Tennisplan asfalt eller grus (ej serie)

1 400

Tennisplan asfalt eller grus (serie) ²

2 800

Miniracingbana
Modellflygfält

¹)

700
7 000

X

Summa

De medel som söks för framtagningen av ny orienteringskarta, ska utbetalas enligt följande om bidraget beviljas; Kartbidraget skall
redovisas till kultur- och fritidsnämnden. Kostnaderna skall styrkas genom verifikationer, för året eller tidigare år. Föreningen skall till
nämnden redovisa färdig produkt, i annat fall blir man återbetalningsskyldig.

²) Förening som deltar i nationell serie med minst 4 lag.

Föreningslokal
Bidrag kan sökas för lokal med större yta än 7 kvm.
OBS! En lokal per anläggning.
Bidrag utgår ej till förening som hyr av Askersunds
kommun, då dessa lokaler redan subventionerats.

Föreningslokaler

Bidrag

Föreningslokal 7-30 m²

1 600

Föreningslokal 31-50 m²

1 800

Föreningslokal 51 m² och mer

2 000

Antal

Summa

Summa
Vi söker för följande
lokaler

Typ av anläggning där
lokalen är belägen

Adress

Ort

Summa totalt driftbidrag *)
Överförs till första sidan

Antal m²

Så hanterar vi dina personuppgifter
Vi behöver spara och behandla följande personuppgifter om dig:
Namn, och i förekommande fall, personlig adress, e-postadress och telefonnummer. Syftet med en sådan
behandling är att kunna hantera föreningens bidragsansökan, med dig som kontaktperson.
Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga
grunden för att behandla dina personuppgifter är att behandling av bidragsansökan ska kunna fullgöras. Dina
personuppgifter sparas så länge Askersunds kommun har behov av att handlägga ditt ärende.
Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så
enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är kultur- och tekniknämnden.
Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära
rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära
radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på kommun@askersund.se eller
0583-810 00. Du når vårt dataskyddsombud på e-post: ken.siewers@askersund.se. Om du är missnöjd med
vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen.

