
Ansökan om tillfälligt bidrag till föreningslivet med anledning av 
Covid-19.

Ändamål: 
Syftet med bidraget är att om möjligt undvika konkurser inom kommunens föreningsliv orsakade av 
intäktsbortfall och/eller ökade kostnader med anledning av Covid-19. Stödet avser ekonomiska 
konsekvenser med anledning av covid-19 under perioden mars-nov 2020.

Förening Kontaktperson

Bankgiro/Postgiro Telefonnummer

Sökt belopp

Tillhör föreningen en riksorganisation? om ja vilken:

Har föreningen sökt bidrag från annat håll? Om ja, ange var och om ni beviljats bidrag.

Beskriv kortfattat föreningen i dag.

stakar001
Överstruket



Beskriv hur föreningen ekonomi drabbats till följd av 
covid-19. Uteblivna intäkter, ökade kostnader etc.



Ekonomisk översikt för verksamhetsåret 2020 (Till vänster anges budget för helåret. Till höger anges 
utfall per November 2020)

Budgeterade kostnader 
(Specificera typ av kostnad) Kronor Kronor

Personalkostnader

Lokalkostnader

Utfall 30/11 

Personalkostnader

Lokalkostnader

Summa kostnader Utfall

Kronor Utfall 30/11 Kronor

Hyresintäkter

Försäljningsintäkter

Bidrag från Sotenäs kommun 

Övriga bidrag

Budgeterade intäkter 
(Specificera typ av intäkt)

Hyresintäkter

Försäljningsintäkter 

Bidrag från Sotenäs 
Kommun

Övriga bidrag

Summa intäkter

Budgeterat resultat 2020 Resultat per 30/11

Utfall



Kommentarer till den ekonomiska översikten, beskriv vilka åtgärder föreningen vidtagit 
under året.



Blanketten skickas till: 
Sotenäs kommun 
Kultur- och fritid
456 80  Kungshamn
Alternativt maila signerad blankett till 
staffan.karlander@sotenas.se

Föreningens ordförande / Behörig firmatecknare, Namn

Underskrift

Namnförtydligande

Sista ansökningsdag 10 Januari 2021

Bilaga till ansökan: årsredovisning för 2018 och 2019. Utdrag ur redovisningen som styrker 
upparbetade kostnader.
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