
  

  
 

   

 
 

  

 

 

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

 

    

 

 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

  

  

  

   

Sid 1 (2) 

Ansökan om arrangemangsstöd, årsbidrag

Föreningsservice 

792 80 Mora 

foreningsservice@mora.se 

Arrangemangsstödet är till för ideella föreningar/organisationer för årsplanerade, offentliga kulturarrangemang som stärker Moras kulturutbud. 

Förutsättningar 
Bidraget kan endast tilldelas arrangerande, producerande föreningar/organisationer och grupper som har årsplanerade offentliga kulturarrangemang i Mora kommun,  
som alla kan ta del av. Bidraget baseras på av föreningen fastställd verksamhetsplan och arrangemanget redovisas snarast efter genomfört arrangemang. 

Sökande förening

Namn 

c/o 

Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Postnummer 

Postort 

Telefon dagtid (även riktnummer) 

Mobiltelefon 

E-postadress 

Webbadress 

BG/PG/Konto 

Kontaktperson

Förnamn 

Efternamn 

E-postadress 

Mobiltelefon 

Bilagor

Till ansökan bifogas kopior på: 

Verksamhets- och ekonomisk berättelse (obligatorisk) 

Årsmötesprotokoll (obligatorisk) 

Uppdatering till föreningsregistret (obligatorisk) 

Övriga handlingar .................................................................................................................................................. 

Budget för projektet (obligatorisk om detta lämnas i ett bifogat dokument) 

Uppgifter om arrangemanget

Namn på arrangemanget 

Lokal/plats 

Ort 

Tidpunkt för arrangemanget 

Uppskattat antal deltagare/besökare 

Föreningen söker ett bidrag med (kr) 

Eventuell medarrangör 

Vilken målgrupp vänder sig arrangemanget till? 

Hur marknadsför/informerar ni om arrangemanget? 

mailto:foreningsservice@mora.se


  
 

 

  

 

 
 

 
 

  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

     

 

  

   

 

   

 

 

 

 

      

    

Föreningsservice 

Sid 2 (2) 

Kontaktperson för arrangemanget 

Förnamn 

Efternamn 

Mobiltelefon 

E-postadress 

Kort beskrivning av arrangemanget

Budget för arrangemanget

Specifikation av kostnader Kostnader (kr) Specifikation av intäkter Intäkter (kr) 

Summa kostnader (kr) Summa intäkter (kr) 

Underskrift 

Ort och datum 

Underskrift ordförande/behörig firmatecknare 

Namnförtydligande 

Underskrift kassör/behörig firmatecknare 

Ort och datum 

Namnförtydligande 

Sista ansökningsdatum är den 15 november. 

Ansökan skickas till:
Mora kommun 
Föreningsservice 
792 80 Mora 

Information och förfrågningar: 
Föreningsservice 
föreningsservice.fritid-kultur@mora.se 

Välkommen med er ansökan! 

mailto:f�reningsservice.fritid-kultur@mora.se


Föreningsservice 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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