
Redovisning - Stöd för aktiviteter i 
anslutning till skoldagen 2022/2023 
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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, momsregnr: 

Nej 

Registrerad för F-skatt? 

 Ja Nej 

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

 Ja Nej 
Skulder hos Kronofogdemyndigheten (KFM)? 

Ja      Belopp:           Avser: 

Nej 

Datum för senaste årsmöte: 

Redovisning avser 
Period  Ansöks senast Redovisas senast 

     Höstterminen 2022 Fyra veckor innan 
planerat startdatum 

Två månader efter avslutad verksamhet 
     Vårterminen 2023 Två månader efter avslutad verksamhet 

Redovisning avser kostnader för 
 Ledare  Personalkostnader administration  Material/inventarier 

Löpande verksamhet, plats, datum och tid 
Adress, där verksamheten har pågått 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till Antal tillfällen Antal ledare per tillfälle 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till Antal tillfällen Antal ledare per tillfälle 

Veckodag Datum fr.o.m. Datum t.o.m. Klockslag från Klockslag till Antal tillfällen Antal ledare per tillfälle 

Var tider bokade i 
föreningens namn? 

 Ja   Nej 

Om nej, i vilket namn var tiderna bokade? Har ni samarbetat med någon annan (t ex förvaltning, förening)? 

Har föreningen fått ekonomiskt stöd till verksamheten från annan part? 

 Ja     Nej 
Om Ja, från vem? Belopp 

https://foretagsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/
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Redovisning av belopp 
Ledare Antal 

tillfällen 
Antal 
timmar 

Stöd per 
timme 

Stöd 
totalt 

För- och efternamn, ledare 1  
200 

För- och efternamn, ledare 2  

200 
För- och efternamn, ledare 3  

200 
För- och efternamn, ledare 4 

200 
För- och efternamn, ledare 5  

200 

Personalkostnader administration ArbetsuppgiftAntal
timmar

Kostnad inkl. 
avgifter/moms 

För- och efternamn, administratör 1 

För- och efternamn, administratör 2 

För- och efternamn, administratör 3 

Material/inventarier Antal Syfte Totalkostnad 
inkl. moms Beskrivning av vara som köpts in

Stödområde Delsumma 
Ledare 

Personalkostnader administration 

Material/inventarier 

Total summa

Delsumma

Delsumma

Delsumma
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Redovisning av stödet 
Vilka aktiviteter har utförts? 

Beskriv hur ni har utfört verksamheten? 

Uppnådde ni det ni ville med verksamheten och hur uppnådde ni det? Om nej, beskriv varför ni inte uppnådde det ni ville. 

Hur marknadsförde ni verksamheten? 

Vilken målgrupp vände ni er till? 

Redovisning av antalet deltagare som deltagit i verksamheten 
7-12 år 13-16 år 17-20 år
Flickor Pojkar Flickor Pojkar Flickor Pojkar 

Antal deltagare totalt 

Ledare för- och efternamn Födelsedatum 
(ÅÅMMDD) 

Ledarledda tillfällen 

Ledare 1 Födelsedatum (ÅÅMMDD) Datum ledarledda tillfällen 

E-postadress Telefonnummer 

Ledare 2 Födelsedatum (ÅÅMMDD) Datum ledarledda tillfällen 

E-postadress Telefonnummer 

Ledare 3 Födelsedatum (ÅÅMMDD) Datum ledarledda tillfällen 

E-postadress Telefonnummer 

Ledare 4 Födelsedatum (ÅÅMMDD) Datum ledarledda tillfällen 

E-postadress Telefonnummer 

Ledare 5 Födelsedatum (ÅÅMMDD) Datum ledarledda tillfällen 

E-postadress Telefonnummer 
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Följande handlingar ska bifogas redovisningsblanketten: 
• Samtliga lönespecifikationer/fakturor eller motsvarande för administrativa personalkostnader
• Samtliga kvitton/fakturor för inköp av material/inventarier

Föreningen kan bli återbetalningsskyldig vid inlämnande av felaktiga uppgifter. Komplett redovisning 
ska ha inkommit till förvaltningen innan sista redovisningsdag för att redovisningen ska kunna 
handläggas. Redovisningen skickas till foreningsstod.idrott@stockholm.se. 

Vid underskrift av redovisning 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-postadress

Idrottsförvaltningens noteringar 
Beslut 

Godkänns 

☐ Ja ☐ Delvis ☐ Nej

Belopp Diarienummer 

Motivering 

Datum    Signering handläggare 

Signering beslut 
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