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Ansökan om föreningsbidrag år 2022 

Ansökan om föreningsbidrag till lokala föreningar och 
frivilligorganisationer som vänder sig till invånarna inom 
Kungsholmens stadsdelsnämndsområde. 
 

Föreningens/organisationens namn 
  

Föreningens/organisationens organisationsnummer 
  

E-post  

Ordförandens namn 
  

Adress 
  

Postadress 
  

Telefonnummer 
  

Kassörens namn 
  

Adress 
  

Postadress 
  

Telefonnummer 
  

Revisorns namn 

Adress 

Postadress 

Telefonnummer 
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Ansökt belopp i kronor 
 

 
Beskrivning av projektet 
Beskrivningen ska innehålla en noggrann redogörelse för det tänkta projektet, syfte och 

mål. Beskriv också hur projektet kompletterar eller stödjer nämndens verksamhet samt 

hur den överensstämmer med nämndens verksamhetsmål och på vilket sätt den har en 

nyskapande karaktär. Budget med specificering av kostnader och eventuella intäkter 

ska bifogas.  

(Beskrivning kan även göras på separat bilaga) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Antal medlemmar 

 
 

 
Sökta och eventuellt beviljade bidrag från andra bidragsgivare 
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Beviljat bidrag ska betalas ut till: 
 

Föreningens/organisationens namn: 

Föreningens/organisationens adress: 

Plusgironummer: Bankgironummer: 

Bank: 

Kontonummer:* 

* Alla föreningar/organisationer som kan beviljas föreningsbidrag ska ha ett plusgiro- eller bankgirokonto. 
Undantag kan göras vid den första ansökan under förutsättning att bankkontot är i föreningens/organisationens 
namn. 
 
Med denna underskrift intygas även att föreningens/organisationens verksamhet och dess företrädare 
är förenliga med stadens demokrativillkor (se regler för föreningsstöd till lokala föreningar) 

 
Ort, datum:  
 
………………………………………………………………………… 
Underskrift 
 
................................................................................................................ 
Namnförtydligande 
 
OBS! 
Till ansökan ska bifogas: 
• Stadgar för föreningen/organisationen 
• Verksamhetsberättelse för föregående år 
• Uppgifter om skatter och avgifter, moms, arbetsgivaravgifter eller F-skatt samt eventuella 

skulder hos kronofogden 
• Bokslut/ekonomisk redovisning för föregående år inklusive revisionsberättelse 
• Verksamhetsplan och budget för nuvarande år 
• Beslut som visar föreningens/organisationens samtliga firmatecknare 
• En redovisning för hur förra årets föreningsstöd använts bifogas om sådant beviljats föregående 

år. 
 
Ansökan om föreningsbidrag ska vara inskickad senast 28 februari respektive 31 augusti det år 
ansökan avser. Beslut om bidrag tas av stadsdelsnämnden på sammanträdet i mars respektive 
september det år ansökan avser.  
 
Ansökan skickas till: 
Kungsholmens stadsdelsförvaltning, Registrator, Box 49039, 100 28 Stockholm eller digitalt till 
kungsholmen@stockholm.se 
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