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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 

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

Har föreningen hemsida? 
 Nej Ja, adress:

Föreningens e-postadress 

Registrerad för moms?
Ja, momsregistreringsnummer: 

Nej 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
Datum senaste årsmöte

Redovisning avser 
   Period           Ansöks senast Redovisas senast 

     Januari-juni 4 veckor innan planerad 
verksamhetsstart 

31 augusti 
     Juli-december 28 februari 

Redovisning av kostnader för 
☐ Ledare      ☐ Resor      ☐  Material/inventarier

 Redovisning av löpande verksamhet, plats, datum och tid 
Adress, där verksamheten har pågått 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Redovisning av löpande verksamhet, plats, datum och tid (vid verksamhet på olika adresser) 
Adress, där verksamheten har pågått 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Antal veckor Klockslag från Klockslag till 

Registrerad för F-skatt?

https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/
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Redovisning av övrig verksamhet, enstaka aktiviteter (deltagande i verksamhet arrangerat av förbund 
eller riksorganisation). 

Avser arrangemang Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till 

Avser arrangemang  Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till 

Avser arrangemang  Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till 

Avser arrangemang  Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till 

Redovisning av kostnader för ledare, resor och material 
Ledare (namn) Antal tillfällen Antal timmar per tillfälle Summa  

Ledare (namn) Antal tillfällen Antal timmar per tillfälle Summa  

Ledare (namn) Antal tillfällen Antal timmar per tillfälle Summa  

Ledare (namn) Antal tillfällen Antal timmar per tillfälle Summa  

Resor Antal resor Beräknad kostnad Summa resor (50% av sökt belopp, max 
10 000/år) 

Material Beräknad kostnad för material Summa material (50% av sökt belopp, max 
10 000/år) 

Summa totalt  

Redovisning av syfte med stödet 
Vilka aktiviteter har utförts? 

Beskriv hur verksamheten utfördes 

Hur uppnådde ni det ni ville med verksamheten? Om målet inte uppnåddes, beskriv varför ni inte uppnådde det ni ville och vad som kunde gjorts 
annorlunda. 

Hur marknadsförde ni verksamheten? 

Vilken målgrupp vände ni er till? 
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Redovisning av antal deltagare med funktionsnedsättning 
7-12 år 13-16 år 17-20 år 21 år - 

Datum Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor/ 
kvinnor 

Pojkar/ 
män 

Summa 

Till redovisningen bifogas: 
• Fakturor/kvitton på kostnader för material och inventarier samt resekostnader.

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  /       2023 

 __________________________________________________________   _________________________________________________________   

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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