KOM

LULEÅ KOMMUN, Fritidsförvaltningen
971 85 LULEÅ

BIDR

ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG FÖR ÅR 2010
Inlämnas senast 1 september 2009

Besöksadress: Skomakargatan 35
Tel: 0920 - 45 56 04
Fax: 0920 - 45 56 01
E-post: borje.andersson@fritid.lulea.se

Förening och kontaktperson
* Föreningens namn

* Telefon

* Adress

* Telefax

* Postnummer

* Postadress

Postgiro/Bankgiro

* Kontaktperson

* Telefon

Organisationsnummer

* Föreningens e-postadress

* Föreningens hemsidesadress

* Föreningens verksamheter/aktiviteter t ex fotboll, schack etc

Ledning
Ordförande

Tel arb

Adress

Tel bost

Sekreterare

Tel arb

Adress

Tel bost

Kassör

Tel arb

Adress

Tel bost

Medlemsantal
Antal avgiftsbetalande matrikelförda medlemmar föregående verksamhetsår
Totalt 7 - 20 år ………………..
Flickor ………….. Pojkar ………..

…...
Totalt över 20 år ………………
Flickor …………

Pojkar ………….

Vi godkänner att de uppgifter som är markerade
med en * läggs in i föreningsregistret på Internet
(www.lulea.se/fritid_idrott)

Totalt antal medlemmar …………..
Flickor ………… Pojkar …………

JA

NEJ

Bidrag till drift och underhåll av egna anläggningar
Sökt bidrag

Fritidsnämndens anteckningar

Vinteranläggningar
Kronor

Beviljat bidrag

Bidragsnr
VIEV

Elljusspår för enbart vinterbruk

antal km…………………….

Elljusspår för sommar- och vinterbruk

antal km…………………….

Skidspår utan belysning

antal km…………………….

Ishockeybana

ej seriespel……….

seriespel…………………….

Isbana

ej belysning………

belysning……………………

VISV

VISP

VISH

VIMB/VIUB

VIOM

Omklädningsbyggnad som används vintertid, yta………kvm
SKOT

Skoterleder befintliga leder

antal km…………………….

Skoterleder nyanläggning (karta bifogas)

antal km…………………….

SKOA

Skidskytteanläggning

FN§

VIÖV

FN§

VIÖV

FN§

VIÖV

(särskild ansökan)

Skidanläggningar/Slalombacke

(särskild ansökan)

Annan vinteranläggning

(särskild ansökan)

Sökt bidrag

Sommaranläggningar
Kronor

Fritidsnämndens anteckningar
Beviljat bidrag

Bidragsnr
SOGR

Fotbollsplan gräs
SOJO

Fotbollsplan jord/grus
SOLÖ

Löparbana runt planen
SOTA/SOTÖ

Tennisbana

stybb eller liknade

asfalt
SOMK

Omklädningsrum för enbart sommarbruk, yta……….kvm
SOVI

Viltmålbana
SOSK

Skjutbanor för gevärsskjutning

antal tavelställ……….st
SOBG

Bangolfanläggning

antal banor…………..st
SOFO

Fasta orienteringskontroller antal kontroller……………..st
Bågskytteanläggning

(särskild ansökan)

Motoranläggning

(särskild ansökan)

Golfbanor

(särskild ansökan)

Annan anläggning

(kartblad bilägges)
FN§

SOÖV

FN§

SOÖV

FN§

SOÖV

FN§

SOÖV

(särskild ansökan)

Ansökan om investeringsbidrag görs på särskild blankett
Investeringsbidrag har sökts för

…………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

Lokalkostnadsbidrag
Verksamhetslokal hyrd
Lokalens namn och adress

Yta kvm

Lokalen används huvudsakligen för
Hyresvärd
(Hyresavtal bifogas vid förändrade hyresvillkor)

Beräknade kostnader

Fritidsnämndens anteckningar
Beviljat bidrag
Bnr

Årshyra

Summa kronor
_

Avgår hyresintäkter

VEHY

Nettokostnad kronor
Tänk på att hyreskostnaderna ska verifieras innan bidraget utbetalas, dock senast 15/12

Verksamhetslokal egen
Lokalens namn och adress

Yta kvm

Lokalen används huvudsakligen för

Beräknade kostnader för år 2009

Kronor

Fritidsnämndens anteckningar
Beviljat bidrag
Bnr

El, värme, vatten, sophämtning
Ränta
Försäkring
Underhåll
Summa kronor
Avgår hyresintäkter

_
VEEG

Nettokostnad kronor
Tänk på att lokalkostnaderna ska verifieras innan lokalbidrag utbetalas, dock senast 15/12

Startbidrag
Startbidrag söks med 2000 kr för nystartad förening

Fritidsnämndens anteckningar

Föreningen bildades den ……………………………………. och hade då
………….. medlemmar, varav ……………………….. i åldern 7 - 20 år.
Föreningen tillhör riksorganisationen…………………………………………….

Beviljat bidrag

Bidragsnr
STRT

sedan den ………………………………………………………………………….

Grundbidrag
Grundbidrag söks med 1000 kr

Fritidsnämndens anteckningar

Grundbidrag kan utgå till förening med lägst 20 och högst 100
Beviljat bidrag

medlemmar i åldern 7 - 20 år och minst 30 sammankomster per år

Uppgifter ur ansökan om lokalt aktivitetsstöd till grund för bedömning av grundbidraget
Antal godkända sammankomster 7 - 20 år föregående kalenderår
Antal godkända redovisade deltagare i ovanstående sammankomster

Övriga bidrag
Övriga bidrag har sökts för
…………………………………………………………………………………………..…. enligt bilaga

Undertecknad svarar för riktigheten av inlämnade uppgifter samt intygar att de i
bidragsnormerna för Luleå kommuns Fritidsnämnd angivna villkoren uppfylls.

Ort/Datum

Ordförande/Vice Ordförande

Kom ihåg att bilägga följande handlingar:
¤ Verksamhetsberättelse
¤ Ekonomisk redovisning (vinst- och förlusträkning samt balansräkning)
¤ Revisionsberättelse

Bidragsnr
GRND

