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2022-06-15 

Ansökan om föreningsbidrag 

Fyll i alla efterfrågade uppgifter. Endast fullständigt ifyllda 
ansökningar prövas.  

Ansökan ska vara inkommen till Bromma stadsdelsförvaltning 
senast den sista februari. 

Blanketten kan fyllas i digitalt men ska skrivas ut och undertecknas 
av ordförande och kassör/firmatecknare. 

För mer information, läs regler för fördelning av föreningsbidrag 
inom Bromma stadsdelsnämnd på stadens hemsida: 
Föreningsstöd i Bromma - Stockholms stad 
(foreningsservice.stockholm) 

Om föreningen 

 

 

 

 
 

 
Föreningen bedriver verksamhet i Bromma 

Ja ☐     Nej ☐      

Om svaret är nej, prövas inte ansökan. 

 
Föreningens/organisationens namn 
 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postort 

 E-postadress 
 
      

 
      

 
      

 
      

Telefon Eventuell hemsida 

Bank Kontonummer Postgironummer/Bankgironummer 
 
      

Antal medlemmar 
 
      

 
      

 
      

Antal medlemmar som bor i stadsdelsområdet Bromma 

Huvudorganisation (om annan än ovan) 
 
      

Organisationsnummer 

 
 
 
 

Bromma stadsdelsförvaltning 
Förvaltningsledningen 
 
167 15 Bromma 
suzanne.hartenberger@stockholm.se 
stockholm.se 
 

https://foreningsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-i-bromma/
https://foreningsservice.stockholm/stod-till-foreningar-och-kulturaktorer/lokalt-stod/foreningsstod-i-bromma/


Personuppgifter 

Ordförande Telefon E-postadress

Kassör Telefon E-postadress

Uppgiftslämnare (om annan än 
ovan) 

Funktion/roll 

Telefon E-postadress

Demokratiska värderingar 

Föreningen uppfyller demokrativillkoret? Se lokala regler för föreningsbidrag. 

Ja   

 ☐☐  

☐  ☐

 ☐ ☐

☐☐   Nej
Beskriv hur 

Föreningen tar avstånd från våldsbejakande uttryck och åsikter 

Ja   Nej

Sökt bidrag 

Har föreningen tidigare sökt bidrag av 
Bromma stadsdelsnämnd Ja  Nej

Har föreningen tidigare beviljats bidrag av
Bromma stadsdelsnämnd  

 

Ja Nej 
Har föreningen lämnat redovisning av 
tidigare års bidrag? 

För bidrag som betalats ut innevarande år 
ska redovisning varit inlämnad senast den 
31 december innevarande år 

Ja ☐ ☐Nej  
Om svaret är nej, 
prövas inte 
ansökan. 
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Ansökan om föreningsbidrag 
 

Ansökt belopp i kronor:       

☐

 ☐

     ☐

☐

    ☐

        ☐

☐

Ansökan avser (sätt kryss): 
 
Medlemsaktiviteter               
 
Programverksamhet            
 
Lokalhyra                         
 
Arvoden (tillfälliga uppdrag)   
 
Marknadsföring                 
 
Material                         
 
Administrativa kostnader        

 

 

 

 

 

 
 
 
Beskrivning av ansökan om bidrag (hänvisa ej till bilagor, 
beskrivningen ska göras här) 
 

Beskriv konkret den verksamhet som bidraget ska användas till samt på vilket sätt det 
stödjer eller kompletterar nämndens verksamhet och årets prioriterade områden. Beskriv 
också mål och syfte med verksamheten. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Målgrupp 
      
 

      
      

      
 
 
 
 

      

Beräknat antal deltagare  

 

Beräknat antal deltagare som bor i 
stadsdelsområdet Bromma 

Eventuellt samarbete med andra organisationer och/eller myndigheter 

 
Kostnader som föreningen söker bidrag för  
 

Budgetposter (ändamål) Belopp (kronor) 
 

            

      

            
 

      

      

            

            
      

      
            
            
            
            
            
            
            

            

 
Sökta och beviljade bidrag från andra bidragsgivare 
 

Föreningen har sökt bidrag för innevarande år eller kommer att söka bidrag för 
innevarande år från annan bidragsgivare 

Ja ☐  ☐ 

      

          Nej 

Om svaret är ja, fyll i nedanstående redovisning. 

 
Ange myndighet, fond eller dylikt Belopp sökt för 

innevarande år/kommer 
att söka under året 

Beviljat belopp  
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Ansökan om föreningsbidrag 
 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga 
 

Ort och datum 
 
      

 
      

 
      

 
      

Ordförandes underskrift 
 
 
 
Namnförtydligande 

 
 

Ort och datum 

Kassör/firmatecknares underskrift  

Namnförtydligande 

Till denna ansökan ska bifogas 
 

• Stadgar för föreningen organisationen 
• Årsredovisning för föregående år (verksamhetsberättelse 

och bokslut/ekonomisk redovisning) 
• Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser  
• Kopia på legitimation för föreningens firmatecknare. Gäller 

förening som inte tidigare har ansökt om bidrag från 
Bromma stadsdelsnämnd eller vid byte av firmatecknare.  

 
 
Ansökan skickas till 
 
Ansökan lämnas till Bromma stadsdelsförvaltning senast den sista 
februari. Ansökan ska vara undertecknad av organisationens 
ordförande och kassör/firmatecknare. 
 
Ansökan skickas till 
 
Bromma stadsdelsförvaltning 
Box 15017 
167 15 Bromma 
 
 
Information om behandling av personuppgifter vid ansökan 
om föreningsstöd av Bromma stadsdelsnämnd 
 
Bromma stadsdelsnämnd behöver hantera personuppgifter för att 
kunna hantera ansökan. Stadsdelsnämnden följer gällande 
dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. För att 
få behandla dina personuppgifter måste nämnden ha ett lagligt skäl, 
en så kallad rättslig grund. Den rättsliga grunden för behandlingen 
av dina personuppgifter är allmänt intresse.  
Dina uppgifter kommer att sparas i stadsdelens arkiv. De 
personuppgifter stadsdelsnämnden behandlar om dig delas med  
andra bidragsgivande parter, till exempel andra nämnder inom 
staden. Stadsdelsnämnden kan även komma att dela dina 
personuppgifter med en tredje part, någon utanför Stockholms stad. 



Det görs om det måste enligt lag. Bromma stadsdelsnämnd är 
personuppgiftsansvarig. 
 
Om du har frågor om personuppgiftsbehandlingen nås vårt 
dataskyddsombud lättas på mailen 
dataskydd.vasterort@stockholm.se. Har du klagomål om 
personuppgiftsbehandlingen vänder du dig till vår tillsynsmyndigh
IMY- Integritetsskyddsmyndigheten Lämna ett klagomål enligt 
GDPR | IMY  
 
 

et 

mailto:dataskydd.vasterort@stockholm.se
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/
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