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Detta underlag är en ansökan om verksamhetsbidrag för de två kommande åren. Det är av stor vikt 
att föreningen lämnar så utförligt underlag som möjligt för att behandlingen av bidraget ska bli 
korrekt. 

Glöm inte bort att beskriva föreningens kvalitetssäkringsarbete, gärna som en punkt i 
verksamhetsberättelsen och verksamhetsplanen  

Information om Nyköpings kommuns föreningsbidrag finns på nykoping.se/forening 

Ansökan gäller de två kommande verksamhetsåren Ange vilka årtal 

Obligatoriska bilagor 

• Årsmötesprotokoll
• Verksamhetsberättelse
• Resultat- och Balansräkning
• Revisionsberättelse
• Verksamhetsplan
• Budget

• Kvalitetssäkringsredovisning
• För idrottsföreningar - Vaccination mot

doping
• Stadgar (Vid första registrering eller

ändring)
• Eventuellt hyreskontrakt

Föreningsuppgifter 

Föreningens namn c/o 

Adress Postnummer och Ort 

Organisationsnummer Telefonnummer Bank-eller plusgiro Medlemsavgift kr/år 

Tillhör Riksorganisation 

E-post Webbsida 

Medlemsantal Aktiva samt övriga medlemmar

3-6 år 7-12 år 13-20 år 21 år -uppåt Stödmedlem Summa 

Pojkar 

Flickor 

Övriga 

Summa 

Antal aktiva medlemmar 3-20 år Antal aktiva medlemmar (Summa) 

Kortfattad beskrivning av föreningens huvudsakliga verksamhet 

http://www.nykoping.se/forening
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Uppgifter om styrelsens sammansättning efter årsmötet 

Ordförande Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon Alternativ telefon 

Sekreterare Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon Alternativ telefon 

Kassör Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon Alternativ telefon 

Kontaktperson Adress Postnummer och ort 

E-post Telefon Alternativ telefon 

 
Aktiviteter   Gäller för föreningar med barn- & ungdomsverksamhet 
Summa aktivitetstillfällen som rapporterats för att få aktivitetsbidrag från t ex Riksidrottsförbundet 

 

Lokaler och anläggningar  Gäller egna eller privat förhyrda lokaler och anläggningar 
Namn Adress 

Hyresvärd (vid privat hyrd lokal) Typ av anläggning/lokal 

Driftskostnader Driftsintäkter (uthyrningar mm) 

Om föreningen har fler lokaler och anläggningar kan dessa redovisas på separat papper 

Medgivande från kontaktperson  
Jag lämnar mitt tillstånd till att ovanstående föreningsuppgifter samt uppgifterna om mig som kontaktperson får publiceras i 
föreningsregistret på Nyköpings Kommuns webb. 
 
 
 

 
Ort och Datum  Namnunderskrift Kontaktperson  Namnförtydligande 

Underskrift ansökan 

Ansökan ska vara inne senast 15 september året innan bidraget ska gälla  
 
 
 

 
Ort och Datum  Namnunderskrift firmatecknare  Namnförtydligande 
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