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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 

Plusgiro/bankgiro i föreningens namn Föreningens hemsida  Föreningens e-postadress 

Medlemsnummer RF Förbund Senaste årsmöte datum 

Registrerad för moms 
 Ja momsregnr 

Nej 

F-skatt

Ja Nej 

Skatter och avgifter (Arbetsgivaravgift?) 

 Ja  Nej 

Skulder hos Kronofogdemyndigheten (KFM) 
Ja   Belopp               Avser 

Nej 

Ansöker om investeringsstöd för 
 re-, ny-, till- och ombyggnad  idrottsinventarier 

Syftet med stödet 

Vad är syftet med investeringen? 

Vad är syftet med verksamheten? 

Vilka aktiviteter ska ni utföra (tex kampsport, brottning)? 

Beskriv hur ni ska utföra verksamheten 

https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/
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Hur ska ni uppnå det ni vill med verksamheten? 

Hur marknadsför ni verksamheten? 

Vilken målgrupp vänder ni er till? 

Information om lokalen 
Hyresvärd Lokalens adress 

Hyreskontrakt fr.o.m Hyreskontrakt t.o.m. 

Lokalyta 
 kvm 

Hyreskostnad Hyresintäkter (uthyrning) 

Verksamhet som bedrivs i lokalen 

Verksamhetsschema för barn- och ungdomar 7-20 år 
(vid ändring av schema ska idrottsförvaltningen meddelas innan ändring sker)

Klockslag 
fr.o.m. 

Klockslag 
t.o.m

Ålder på 
deltagarna 

uthyrd tid, 
klockslag 
fr.o.m 

uthyrd tid, 
klockslag t.o.m. 

Måndag 
Tisdag 
Onsdag 
Torsdag 
Fredag 
Lördag 
Söndag 
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NR Leverantör Seriositets- 
Kontroll 

Giltig 
t.o.m

Belopp Val av leverantör 
(fyll i prioriterings-
ordning 1,2 och 3) 

1
2
3
Motivering till val av leverantör 

Arbetet beräknas pågå under perioden 
Fr.o.m.            t.o.m.     

Finansiering (fyll i belopp från vald leverantör) 
Om en offert är på 225 00 kr fyller ni i på rad 1-200 000, i kolumnen Belopp offert 200 000 
kr och på rad 200 001 – i kolumnen belopp offert 25 000. Om offerten är på 100 000 kr 
fyller ni på raden 1-200 000 kr i kolumnen belopp offert 100 000 kr   

Belopp 
offert 

Egen 
finansiering 

Söker 
belopp 

Belopp 1-200 000 kr 
Belopp 200 001 – 
Summa 
Beskriv egen finansiering. 

Sammanställning offertförfrågan (inklusive moms) 
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• Hyreskontrakt och senaste hyresavi
• Offertförfrågan
• Offert, svar
• Ritning av lokalen där ombyggnationen framgår
• Seriositetskontroll, svar från skatteverket, använd Skatteverkets blankett ”Begäran/svar

offentliga uppgifter” om företaget betalat skatt, arbetsgivaravgift och är momsregistrerade.
o Blankett skv4820 finns på skatteverkets hemsida.

• Eventuellt andra handlingar som ligger till grund för ansökan

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.

Stockholm den   /       2022

 __________________________________________________________   __________________________________________________________  
Underskrift Ordförande Telefon dagtid 

 __________________________________________________________   __________________________________________________________  
  Namnförtydligande, för- och efternamn E-post 

Idrottsförvaltningens noteringar 
Beslut 

Godkänns 

☐ Ja ☐ Delvis ☐ Nej

Belopp Diarienummer 

Motivering 

Datum   Signering handläggare 

Signering beslut 

Följande handlingar ska bifogas 
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