
 

Ansökan om bidrag till lokalägande 
föreningar (för drift och underhåll av 
samlingslokaler) år 2018 Se bidragsregler, punkt 7 

     

     
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
Tfn: 0485-470 00 
kommun@morbylanga.se  

 

 
Verksamhetsbidrag utgår till lokalägande föreningar efter kommunstyrelsens prövning.  
Bidraget fördelas genom beslut av kommunstyrelsen. 
 

Föreningens namn  

 

 

Föreningens KundID 

c/o-adress Utdelningsadress 

 
Postnummer Postort Bankgironummer* 

 
Kontaktperson i ärendet  

 
Namn: 

Adress: 

Telefon: 

E-post: 

 
Lokalens namn 

Lokalens yta i kvadratmeter 

Verksamhet som sker i lokalen (komplettera gärna med egen bilaga) 

Bidraget avses användas till (specificera kostnader under 2018; tex el, drift, underhåll, renhållning, vatten/avlopp, försäkring etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Antal aktiviteter i lokalen under 2017 För egen verksamhet För uthyrning 

Summa bidragsbelopp som söks i kr 

 

 

Ansökan om bidrag görs årligen senast den  
25 augusti året innan bidraget betalas ut. 

mailto:kommun@morbylanga.se


 

                                                                                                                                                                               

Följande dokument ska bifogas ansökan:                                                                                                                     
Bilaga 1: Verksamhetsberättelse  
Bilaga 2: Revisionsberättelse 
Bilaga 3: Ekonomisk berättelse 
Bilaga 4: Verksamhetsplan 
Bilaga 5: Årsmötesprotokoll 
 
Bidrag kan inte betalas ut innan kompletta handlingar har inkommit 
 
 

 

 
Datum:  _________________________________________ 
 
Underskrift ordförande/kassör:  _________________________________________ 
 
Namnförtydligande:  _________________________________________ 
 

 
 

*Vid insättning på privat bankkonto istället för Bankgiro, krävs underskrift av två styrelseledamöter nedan 

 

Vi tillstyrker att bidraget som sätts in på angivet bankkonto kommer att användas till drift och underhåll 

av föreningens lokal enligt denna ansökan. 

 
Styrelseledamot 1 

 

 

 

Styrelseledamot 2 

 
 
Kommunens anteckningar 
 
Ansökan inkom Diarienummer 

Komplett ansökan, datum Beslutsdatum 

Lokalyta, beslutad Beslutad bidragssumma 

 

 
Bidragsansökan skickas till: 
 
Mörbylånga kommun 
386 80 Mörbylånga 
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