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Redovisning 
2022-10-14 

Redovisning av föreningsbidrag 

Blanketten används för redovisning av föreningsbidrag som 
beviljats av Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd. Bidrag ska 
redovisas till stadsdelsförvaltningen så snart verksamheten och/eller 
aktiviteten genomförts, dock senast 30 september året efter beviljat 
bidrag. 

Vid behov av komplettering begär förvaltningen in de underlag som 
behövs. 

Föreningar som blivit beviljade bidrag ska återbetala de medel som 
inte förbrukats under den period som bidraget avser, om inte 
förvaltningen informerar om annan hantering. Återstående medel 
får inte användas för annat ändamål. 

Uppgifter om föreningen 
År som redovisas 

Föreningens namn 

Organisationsnummer 

Kontaktperson för ansökt 
verksamhet/aktivitet 

Telefonnummer till föreningen 

Postadress till föreningen 

E-postadress till föreningen

Bankgiro 

Plusgiro 

Beviljat belopp för året som 
redovisas 

Typ av bidrag som redovisas 
(verksamhetsstöd/aktivitetsstöd) 



Redovisning 
Sida 2 (5) 

Redovisning av föreningsbidrag 

Redovisning av verksamhet 

Verksamhet 
Vilken verksamhet/aktivitet sökte ni bidrag för? 

Mål och syfte 
Har ni uppnått målet med ansökt verksamhet/aktivitet? 

☐ Ja Nej☐

Beskriv utförligt hur det bidraget ni beviljats har använts och 
motivera varför ni anser att ni uppfyllt eller inte uppfyllt ert mål. 

Målgrupp 
Vilken eller vilka målgrupper har ni vänt er till? 
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Deltagare 
Ange deltagare 

Antal deltagare Varav 
flickor/kvinnor 

Varav 
pojkar/män 

Varav annat 

Antal deltagare 
som bor i 
Enskede-Årsta-
Vantörs 
stadsdelsområde 

Varav 
flickor/kvinnor 

Varav 
pojkar/män 

Varav annat 

Genomförd verksamhet 
Redovisa genomförd verksamhet/aktivitet, plats samt datum. 
Observera att samtliga kostnader ska kunna styrkas med kvitton på 
begäran. Redovisa även eventuella intäkter i samband med 
verksamheten och/eller aktiviteten. 

Verksamhet/aktivitet Plats Datum 
(åååå-
mm-dd) 

Erhållet 
belopp kr 

Förbrukat 
belopp kr 
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Andra beviljade bidrag 
Har bidrag för aktiviteterna beviljats från annan organisation eller 
instans under föregående verksamhetsår? 

☐ Ja ☐ Nej

Om ja, ange från vilken organisation eller instans som beviljat 
bidrag och vilket belopp som beviljades: 

Organisation eller instans Erhållet 
belopp 

Datum 
bidraget 
beviljades 

Underskrift 
Härmed intygas att uppgifter lämnade i denna återrapport är sanna: 

___________________________________________________________ 

Underskrift firmatecknare Namnförtydligande 

_______________________________ ___________ _______________

Ort och datum 

Underskrift firmatecknare Namnförtydligande 

__

Ort och datum 

Skicka in redovisningen 

 eav@stockholm.seRedovisningen kan e-postas till 

Redovisningen ska vara Enskede-Årsta-Vantörs 
stadsdelsförvaltning tillhanda senast den 30 september året efter 
föreningen beviljats bidrag. 

Att: Registraturen 
Box 81 
121 22 Johanneshov 

eller postas till 

mailto:eav@stockholm.se
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Redovisning av föreningsbidrag 
 

Information om behandling av personuppgifter 
vid redovisning av föreningsbidrag från 
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd  
Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd behöver behandla följande 
personuppgifter om föreningens kontaktpersoner: 

• Namn 
• E-postadress 
• Telefonnummer 

Syftet är att kunna handlägga föreningens redovisning. 

Stadsdelsnämnden följer gällande dataskyddslagstiftning vid all 
behandling av personuppgifter. För att få behandla dina 
personuppgifter måste vi 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 stadsdelsförvaltningens 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. 

Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd är personuppgiftsansvarig. 
Du kan kontakta oss om du vill: 

• Veta vilka uppgifter vi har om dig 
• Begära att vi rättar felaktiga uppgifter om dig 
• Överföra uppgifter vi behandlar om dig 
• Begära om begränsning av behandlingen av dina uppgifter 
• Invända mot hur vi behandlar dina personuppgifter 
• Begära att vi raderar dina uppgifter 

Kontaktuppgifter 

Du kontaktar oss enklast via epost: eav@stockholm.se 

Klagomål 

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du i 
första hand kontakta förvaltningen via kontaktuppgifterna ovan eller 
vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten. 

mailto:eav@stockholm.se
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