
Ansökan om  

Lägerbidrag 
Ledarutbildningsbidrag 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon  E-postadress Internetadress 

Askersunds kommun Rådhuset 0583-810 96 ann-kristin.olsson@askersund.sewww.askersund.se 

Kultur och Fritid 
696 82 Askersund 

 
Förening 
 
 

Bankgiro 
 

Postgiro 

Adress 
 
 

Telefonnummer 
 

Organisationsnummer 

Postnummer 
 
 

Ort 

Kontaktperson 
 
 

E-post  
 

 
Lägerbidrag 

Utgår för läger som omfattar minst 2 dagar och högst 14 dagar. I vissa fall beviljas bidrag för en dags läger efter särskild prövning. Bidraget utgår per deltagare  
och dag, i åldern 4-20 år samt för en ledare per 7 deltagare. 

Lägerarrangör 
 
 

Lägerplats 
 

Datum 

Antalet deltagare i åldern 
4-20 enligt namnlista 
 

 Antalet ledare                              
enligt namnlista 

Antal lägerdagar                          Minst 2 dagar  
                                                        och högst 
                                                        14 dagar                                                           

OBS! Nedanstående bilaga måste 
medfölja ansökan 
 Separat namnlista, deltagare 

(obs! födelsedatum) och ledare  

 

 

        

         

 
Ledarutbildningsbidrag 
Utgår till personer som deltar i kurs för utbildning till ledare och styrelseledamöter. Kursen skall vara anordnad av organisation som är ansluten till RF eller annan 
central organisation. Bidraget utgår till maximalt 4 personer per kurs och organisation. Bidraget utgår med 75 % av kurskostnaden.* Bidraget är maximerat till 
2.320 kronor per deltagare och gäller ej omkostnader så som t ex resa eller övernattning. Deltagarförteckning eller kursbevis, inbjudan och kvitto bifogas ansökan.  

Kursens benämning 
 
 

Kursen är anordnad av 
 

Kursort 
 
 

Kurstid (datum) 
 

Kurskostnad per deltagare 
        

                                                                                   Kr 

Antal  
deltagare 

OBS! Nedanstående bilagor måste medfölja ansökan 
 Deltagarförteckning eller kursbevis 
 Inbjudan 
 Kvitto på erlagd avgift 

    

 

 

 

 
 

    
Intygas att lämnade uppgifter är riktiga   

Ort och datum 

 

Av styrelsen utsedd firmatecknare 

 

Namnförtydligande Mobiltelefon 

 

 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens anteckningar 
                                                                     

 (_____________ /7) +   __________   =____________   X 20 :-  =  ______________ X ______________=   _________________ 
Antal deltagare                          Antal ledare             Summa                                             Summa                              Antal lägerdagar                Summa att utbetala 

 

Kultur- och fritidsförvaltningens anteckningar                                                                     

_________________________   x   __________________  =  ____________________   x 75 %     _________________   

Kurskostnad per deltagare                Antal deltagare                  Summa                                                  Summa att utbetala                           
(max 3.094:-) 

mailto:ann-kristin.olsson@askersund.se
http://www.askersund.se/


Ansökan om  

Lägerbidrag 
Ledarutbildningsbidrag 
 

 
Postadress Besöksadress Telefon  E-postadress Internetadress 

Askersunds kommun Rådhuset 0583-810 96 ann-kristin.olsson@askersund.sewww.askersund.se 

Kultur och Fritid 
696 82 Askersund 

 

 

 

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. 
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