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Arbete och välfärdsförvaltningen

Lämnas till:
Kristianstads kommun
Medborgarcenter
291 80 Kristianstad

Ansökan om föreningsbidrag , social omsorg
Ange vilket år ansökan gäller (innevarande år): ……………

Bidragssökande förening: …………………………………………….

Kontaktperson: ……………………………………………………………
Adress: …………..…………………………………………………………..

…………………………………….……………………………………………..
Telefon: ……..………………………………..

Antal registrerade medlemmar i Kristianstads kommun: …………………………………
varav aktiva: ……………………….…

Summa som ansökan gäller: ……………………………………………..

Kontonummer/bank för insättning av beviljat bidrag: ……………….………………………….
Organisationsnummer: …………………………………………………….

Föreningens redovisning

Du måste fylla i alla uppgifter för att ansökan skall tas upp för beslut.

Bifoga också samtliga av föreningens upprättade ekonomiska underlag; ekonomiskt
bokslut för föregående år, revisionsberättelse, årsmötesprotokoll, särskilda verifikationer
mm. samt budgetplan för innevarande år.
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Verksamhetens innehåll
Beskriv vad syftet med er förening är. Vilka målsättningar har ni? Vad vill föreningen uppnå
och hur skall detta gå till? Vilken är verksamhetens inriktning? Delmål? Tidsperspektiv?
Vilken arbetsmetod använder ni er av? Vilket resultat har ni hittills uppnått och hur "mäter"
ni detta i förhållande till de uppsatta målen med verksamheten? Har föreningen planer på
förändringar av gällande målsättningar och arbetsmetoder framöver?

Balansräkning vid ingången av föregående år
Tillgångar (samtliga anges)

Kassa, banktillgodohavanden,
värdepapper, fordringar,
fastigheter och övriga tillgångar

Belopp i
kr

Skulder (samtliga) /eget kapital

Kortfristiga och långfristiga skulder,
skatteskulder m.m.

Belopp
i kr
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Eget kapital ( tillgångar - skulder )
Summa skulder och eget kapital

Summa tillgångar

Kommentarer till redovisade balansposter i balansräkningen vid ingången av föregående
år:

Resultaträkning föregående år (driftredovisning)
Intäkter / inkomster
Enskilda poster anges
samlade per intäktsslag.
Bidragsgivare
specificeras med namn
och belopp

Kostnader / utgifter
Belopp i
kr

Enskilda poster anges samlade
per kostnadsslag (kostnadsställe)
Viktiga poster specificeras

Belopp i
kr
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Summa

Summa

Över- eller underskott föregående år:
(intäkter och kostnader enligt ovan som upptas som tillgång eller skuld i
balansräkning vid årsskiftet föregående/ innevarande år)
Kommentarer till redovisade intäkts- respektive kostnadsposter i resultaträkningen för
föregående år:

Balansräkning vid ingången vid årsskiftet föregående/ innevarande år
Tillgångar (samtliga anges)
Kassa, banktillgodohavanden,
värdepapper, fordringar,
fastigheter och övriga tillgångar

Skulder (samtliga) /eget kapital
Belopp i
kr

Kortfristiga och långfristiga skulder,
skatteskulder m.m.

Belopp i
kr

4 (9)

5 (9)
2017-04-18

Summa tillgångar

Eget kapital (tillgångar-skulder)
Summa skulder och eget kapital

Kommentarer till redovisade balansposter i balansräkningen för föregående/ innevarande
år:
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Verksamhetsberättelse för föregående år
Beskriv hur er förening har arbetat under föregående år, beskriv särskilt viktigare
händelser. Hur bedrevs och utvecklades verksamheten? Blev resultatet tillfredsställande
utifrån de uppsatta målen för verksamheten? Vad blev bra och vad blev mindre bra? Vilka
metoder användes för att utvärdera resultatet?
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Verksamhetsplan för innevarande år (det år ni söker bidrag för)
Föreningen skall här lämna en övergripande men ändå detaljerad beskrivning över hur
verksamheten kommer att bedrivas under det kommande året. Avser man att förändra
någonting när det gäller verksamhetens inriktning eller omfattning? Vad får detta i så fall
för konsekvenser för föreningens löpande arbete och för ekonomin?
Verksamhetsförändringar som påverkar intäkts- respektive kostnadsbilden ska
redovisas såväl här (verbalt) som i budgetplanen för innevarande år!
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Budgetplan för innevarande år (driftredovisning)
Intäkter/ inkomster
Enskilda poster anges samlade per
intäktsslag. Bidragsgivare
specificeras med namn och
belopp

Summa:

Kostnader/ utgifter
Belopp i
kr

Enskilda poster anges samlade per
kostnadsslag (kostnadsställe) Viktiga
poster specificeras

Belopp
i kr

Summa:
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Kommentarer till intäkts- respektive kostnadsposter i budgetplanen för
ansökningsåret/innevarande år:

Med hänvisning till de redovisade uppgifterna ansöker undertecknad förening om
driftbidrag (enligt budgetplan och verksamhetsbeskrivning) för innevarande år
uppgående till …………………….... kronor.
Datum för ansökan: .............................................
……………………………………………….. Namnförtydligande: ………………………………………………

Underskrift av föreningens kontaktperson

……………………………………………….. Namnförtydligande: ………………………………………………

Underskrift av föreningens revisor

Den ifyllda ansökan ska skickas till eller lämnas in på Medborgarcenter senast sista
ansökningsdatum. Ansökningsdatum hittar du på Kristianstads kommuns
webbplats www.kristianstad.se
Kristianstads kommun
Medborgarcenter
291 80 Kristianstad
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