
    

                                                                                                   Ansökan om  Kommunalt lokalt aktivitetsstºd   
                                                                                                                             Ansökan för vt skall ha inkommit senast 15 augusti
                                                                                                                             Ansökan för ht skall ha inkommit senast 15 februari  
                                                                                                                          

 
 
Föreningens namn 
 

 

c/o adress 
 

Ansökan avser perioden 
 
År        1 jan – 30 juni               1 juli – 31 dec 

Utdelningsadress 
 

Kommun 

Postnummer och ort 
 

Postgironummer Bankgiro 

Uppgiftslämnare namn, adress, e-post 
 

 
 

Telefon/ även dagtid 
 

Närvarokortets nummer 

 
 
 
Aktivitet 

Samman- 
komster 

 
 

Flickor, ålder Pojkar, ålder Summa 

7-12 13-16 17-25 7-12 13-16 17-25 Flickor Pojkar 

 
          

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

  
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

          

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

 
 

 
 

         

Totalt antal sammankonster och deltagartillfällen 
(ev transport till ny blankett)  

  
    

  

 

 
 

 
 

 
Efter granskning av ovan redovisade närvarokort intygas att uppgifterna är i enlighet med gällande Regler och riktlinjer för Stöd till föreningslivet  i Arjeplogs kommun 
§7: Kommunalt aktivitetsstöd 

 
 
 
 

 
 

Av styrelsen utsedd firmatecknare 
 
 
Namnförtydligande 
 
 

Deltagartillfªllen 

Totalsumma 
deltagartillfällen 
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sanohl
Överstruket

sanohl
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sanohl
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sanohl
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sanohl
Maskinskriven text

sanohl
Maskinskriven text
Ort och datum

sanohl
Maskinskriven text

sanohl
Maskinskriven text

sanohl
Maskinskriven text

sanohl
Maskinskriven text
Av styrelsen utsedd firmatecknare

sanohl
Maskinskriven text

sanohl
Maskinskriven text
Namnförtydligande

sanohl
Maskinskriven text

sanohl
Maskinskriven text
Insänd till:Arjeplogs kommunKultur och fritid/BiblioteketStrömvägen 2193832 ArjeplogTel: 0961-142 93Epost: christina.sundqvist@arjeplog.se
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