
                  

     

 
 

 

 

 
 

 
     

 
 

 
          

           
 

    

                             
 

    

 
                                 

 
 

 
  

 

 
                                   

 

 

Ansökan om ekonomiskt stöd till kulturarrangemang 
Innan du fyller i blanketten läs gärna avsnittet om arrangemangsstöd och förlusttäckningsstöd i kommunens 
bidragsregler. 

Ansökan gäller:  Arrangemangsstöd  Förlusttäckningsstöd 

Föreningens namn (hela namnet skrivs ut): 

c/o-adress: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: Ort: Bankgiro: 

Kontaktperson i ärendet (namn, adress, telefon, e-post): 

Beskriv arrangemanget kortfattat här (längre beskrivning kan ges i bilaga): 

Har tillgänglighet för funktionshindrade beaktats i planeringen? Ja Nej  
Om ja, ange hur: 

Arrangemangets främsta målgrupp är:  barn unga vuxna 

Arrangemangets innehåll utförs av: professionella   amatörer 

Budgetkalkyl 
Ange inkomster, inkl. ev. andra ansökta stöd, entréavgifter, försäljning o.s.v.: Summa: 

________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
Summa inkomster: _____________ 

Ange alla slags utgifter (t.ex. gage, resekostnader m.m.): Summa: 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 

Summa utgifter: _______________ 



  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 

Bilagor som bifogas ansökan (t.ex. längre beskrivning av arrangemanget, budget etc.) 


Ansökt belopp: ______________________________________________ 

Ort och datum: __________________________________________________ 

Underskrift ordförande: __________________________________________________ 
Namnförtydligande: 

Underskift kassör: __________________________________________________ 
Namnförtydligande:  

Blanketten skickas till: Mörbylånga kommun, 386 80 Mörbylånga, 
fax 0485-470 19, e-post: kommun@morbylanga.se 

mailto:kommun@morbylanga.se
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________________________________________________________  ______________ 
________________________________________________________  ______________ 
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Redovisning av ekonomiskt stöd för kulturarrangemang 

Blanketten ska skickas in efter arrangemanget genomförts 

Föreningens namn (hela namnet skrivs ut): 

c/o-adress: 

Utdelningsadress: 

Postnummer: Ort: Bankgiro: 

Kontaktperson i ärendet (namn, adress, telefon, e-post): 

Kort redovisning av genomfört arrangemang 

Reviderad budget (hur såg de verkliga inkomsterna och utgifterna ut vid genomförandet) 

Ange inkomster, inkl. ev. andra ansökta stöd, entréavgifter, försäljning o.s.v.: 

Summa inkomster: 

Ange alla slags utgifter (t.ex. gage, resekostnader m.m.): 

Summa utgifter: 

Ort och datum: 

Underskrift ordförande: 

Underskift kassör: 

Namnförtydligande: 


Namnförtydligande:  


Summa: 

Summa: 

Blanketten skickas till: Mörbylånga kommun, Kulturverksamheten, 386 80 Mörbylånga, 
fax 0485-470 19, e-post: kommun@morbylanga.se

mailto:kommun@morbylanga.se
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