
Ansökan 
Nybildningsstöd 2022 

(Sida 1 av 3) 

Idrottsförvaltningen 
e-post: foreningsstod.idrott@stockholm.se 
Telefon: 08-508 27 700
Fullständiga regler finns att läsa på https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/

Föreningsuppgifter 
Föreningens namn Organisationsnummer Kundnummer för bokning 

hos idrottsförvaltningen 

c/o  

Adress Postnummer Postort 

Medlem i förbund Medlemsnummer RF   Plus-/Bankgiro i föreningens namn 

Har föreningen hemsida? 
 Nej Ja  Hemsida

Föreningens e-postadress 

Registrerad för moms 
 Ja momsregistreringsnummer  

Nej 

F-skatt

 Ja Nej 

Betalar och redovisar ni lagstadgade skatter och 
avgifter för lön, arvoden och ersättningar? 

 Ja Nej 
Skulder hos Kronofogdemyndigheten (KFM) 

Nej  Ja  Belopp      Avser
Senaste årsmöte datum 

Övriga föreningsuppgifter 
Föreningen bildad, datum (ÅÅMMDD) Medlemsavgift 

Vilken barn- och ungdomsverksamhet har föreningen? 

Vilken riksorganisation alt vilket specialdistriktsförbund tillhör 
föreningen? 

Medlemsnummer  

Medlemmar, fördelning barn och ungdomar och personer med funktionsnedsättning 

Föreningens medlemmar 7-20 år 
Totalt Boende i Sthlms stad 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
7-12 år
13-16 år
17-20 år

Summa 

Funktionsnedsättning 
Totalt Boende i Sthlms stad 

Pojkar Flickor Pojkar Flickor 
7-12 år
13-16 är
17-20 år
21 år >

https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/
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Adressuppgifter för fakturor 
Adress Postnummer Postort 

c/o E-post till föreningen (föreningsnamn ej personnamn) för PDF-fakturor

Kontaktuppgifter till vald styrelse 
Ordförande, för- och efternamn E-post Telefon 

Sekreterare, för- och efternamn E-post Telefon 

Kassör, för- och efternamn E-post Telefon 

Firmatecknare 1, för och efternamn E-post Telefon 

Personnummer firmatecknare 1 

Firmatecknare 2, för- och efternamn E-post Telefon 

Personnummer firmatecknare 2 

Revisor, för- och efternamn E-post Telefon 

Övriga kontaktuppgifter 
Kontaktperson föreningsstöd, för och efternamn E-post Telefon 

Kontaktperson allmänheten, för- och efternamn E-post Telefon 

Följande handlingar ska bifogas 
• Stadgar
• Protokoll från bildandet, underskrivet
• Konstituerande möte, underskrivet. Här ska även framgå vem/vilka som tecknar föreningen med namn och

personnummer
• Medlemsförteckning, föreningens samtliga medlemmar oavsett ålder, med namn, adress och födelseår,
• (skickas i kalkylbladsformat till exempel Excel)
• Intyg på medlemskap om föreningen tillhör godkänd riksorganisation eller specialdistriktsförbund

Alla handlingar skickas med e-post och ska döpas efter innehåll, till exempel Stadgar Förening XXX. 

Föreningen kan bli återbetalningsskyldig vid inlämnande av felaktiga uppgifter. Komplett ansökan ska ha inkommit till 
förvaltningen innan sista ansökningsdag för att ansökan ska behandlas. 

Vid underskrift av ansökan intygas att 
- uppgifterna är korrekta och sanningsenliga
- föreningens verksamhet är jämställd och demokratisk
- föreningen vidtar åtgärder om dess företrädare agerar odemokratiskt.
- bekräfta att ordförande och/eller styrelseledamot tagit del av särskild information från förvaltningen

Stockholm den   /       2022

 __________________________________________________________  __________________________________________________________ 
Underskrift Ordförande Telefon dagtid 

 __________________________________________________________  __________________________________________________________ 
  Namnförtydligande, för- och efternamn E-post 
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Idrottsförvaltningens noteringar 
Beslut 

Godkänns  

☐Ja        ☐Delvis       ☐Nej  
Belopp  Diarienummer 

Motivering 

  

Datum                               Signering handläggare 

 

Signering beslut 
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