ANSÖKAN OM
KOMMUNALT
AKTIVITETSSTÖD
(Bidraget kan sökas av de
ungdomsorganisationer som uppfyller
kraven i de riktlinjer för föreningsbidrag som
kommunfullmäktige har fastställt)
Föreningens namn
Postgiro

Bankgiro

Kontaktperson i detta ärende

Adress

Postnummer

Telefon dagtid (även riktnummer)

Telefon kvällstid (även riktnummer)

Ort

Vår förening tillhör följande organisation

Följande handlingar från förgående verksamhets år skall bifogas denna bidragsansökan:
• Verksamhetsberättelse
• Kassaberättelse
• Revisionsberättelse
• Föreningsuppgift efter senaste årsmöte
• Årsmötesprotokoll gällande verksamhetsåret
Ansökan inlämnad senast 31 maj varje år.
Bidraget utbetalas senast den 30 juni varje år under förutsättning att ansökan är inkommen i tid, komplett och att kraven i
övrigt är uppfyllda.

Riktigheten av lämnade uppgifter på blankettens baksida intygas.

Underskrift
Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Ordförande, namnteckning

Namnförtydligande

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Ort och datum

Telefon (även riktnummer)

Kassör, namnteckning

Namnförtydligande

Klicka eller tryck här för att ange text.

Klicka eller tryck här för att ange text.

Var god vänd!

Postadress
Säters Kommun
Kommunstyrelseförvaltningen
BOX 300
783 27 säter

783 27 Säter

Besöksadress
Rådhuset
Åsgränd 6

Telefon
0225- 55 000

E-postadress
kommun@sater.se
Internetadress
www.sater.se

Grundbidragsdel
Föreningens antal medlemmar vid senaste årsskifte. Föreningens redovisning av medlemmar i olika åldersgrupper är viktig
för planering av annan kommunal fritidsverksamhet. Uppgifterna skall därför fyllas i.
Pojkar/Män

Flickor/Kvinnor

Summa

0 – 25 år

26 år och uppåt

SUMMA

Sammankomst/aktiviteter senaste verksamhetsår
1. Redovisa det antal sammankomster som godkänts för kommunalt aktivitetsstöd med minst 3 deltagare i åldern 0-25 år.
Vårtermin Antal

Hösttermin Antal

Totalt

För att kunna söka/erhålla KOMMUNALT AKTIVITETSSTÖD gäller bland annat:
• Endast medlemmar bosatta i Säters kommun får räknas.
• Bidragsberättigade deltagare är barn/ungdomar i åldern 0-25 år samt ledare i åldern 13-25 år.
• Endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun får räknas in i underlaget för bidragsansökan.
• Till bidragsansökan (särskild blankett) ska bifogas denna föreningsuppgift fullständigt ifylld,
verksamhets-, kassa- och revisionsberättelse från föregående verksamhetsår.
• Godkänd sammankomst ska omfatta minst tre deltagare utöver ledare och pågå minst 60 minuter
inklusive samlings/avslutning. (För barn 0-6 år gäller minst 40 minuter).
Fullständiga riktlinjer för bidrag finns på kommunens hemsida: www.sater.se, under Turism och fritid / föreningsliv /
föreningsbidrag / blanketter.
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Telefon
0225- 55 000
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Information om personuppgiftsbehandling
Kommunstyrelsen i Säters kommun (organisationsnummer: 212000-2247) behandlar dina personuppgifter i syfte att
administrera bidragsansökan. Behandling av dina personuppgifter är en förutsättning för att kunna handlägga
bidragsansökan.
Vi registrerar de uppgifter som du lämnar i blanketten/formuläret.
Dina personuppgifter behandlas så länge vi har behov av att handlägga ditt ärende. Personuppgifterna sparas eller
gallras enligt en av kommunstyrelsen beslutad dokumenthanteringsplan.
Kommunstyrelsen har giltiga avtal (personuppgiftsbiträdesavtal) med de företag som leverera datasystem som
används för att hantera dina personuppgifter.
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som kommunstyrelsen behandlar. Kontakta i så fall
kommunstyrelsen och begär informationen.
Om du anser att vi behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse.
Du kontaktar kommunstyrelsen enligt nedan:
Säters kommun
Kommunstyrelsen
Box 300, 783 27 Säter
Tfn 0225-55 000
E-post: kommun@sater.se
Kommunstyrelsen dataskyddsombud:
Säters kommun
Att: Dataskyddsombud
Box 300
783 27 Säter
Tfn 0225-55 000
E-post: dataskyddsombud@sater.se
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen (www.datainspektionen.se).
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