
Sammanställning av närvarokort  
Bilaga till ansökan om medlemsaktivitetsstöd 2023 

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/

Föreningens namn Organisationsnummer Kundnummer 

Genomförda aktiviteter 2022 Sida nr: 

Närvaro
-kortets
nummer

   Aktivitet Antal 
medlemsaktiviteter 

POJKAR, ålder 

Antal 
medlemsaktiviteter 
FLICKOR, ålder 

Funktions- 
nedsatta 

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

* Transport 

Totalt antal medlemsaktiviteter 

• Fyll i närvarokortets nummer
• Fyll i aktivitet
• På raden transport fyller ni i summan totalt från föregående sida (summa sid 1 förs över till

transport på sid 2, summa sid 2 förs över till transport på sid 3 osv). Sista sidan ska innehålla
slutsumman från samtliga blanketter.

Att uppgifterna är korrekta och sanningsenliga samt att föreningen fungerar enligt demokratiska 
principer och värderingar intygas: 

Stockholm den   /       2023 

 __________________________________________________________ _________________________________________________________       
Underskrift, ordförande Telefon dagtid 

 ______________________________________________________   _____________________________________________________ 
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