
Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning
Box 4066 
163 53 Spånga 

ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 2022 

Ansökan ska innehålla nedanstående uppgifter och vara Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning 
tillhanda senast 1 november 2021. Blanketten kan fyllas i digitalt men ska skrivas ut och 
undertecknas av ordförande, kassör eller den som annars har rätt att teckna föreningens firma. 
Säkerställ att adressen är korrekt, om föreningen använder en c/o adress ska det framgå 
tydligt.  

1. Om föreningen

Föreningens/organisationens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

E-postadress Telefonnummer Hemsida 

Bank Kontonummer Clearingnummer 

Postgironummer Bankgironummer 

Antal medlemmar Antal medlemmar som bor i Spånga-Tensta 

Huvudorganisation (om sådan finns) Organisationsnummer till huvudorganisation 



2. Styrelse och revisor 

      
 

3. Sökt bidrag 

 
Ansökan avser Sökt belopp 

 
 

Ordförande Telefon E-postadress Adress Personnummer 

Kassör Telefon E-postadress Adress Personnummer 

Uppgiftslämnare  
om annan än ovan 

Telefon E-postadress Adress Personnummer 

Revisor Telefon E-postadress Adress Personnummer 



Beskriv hur bidraget är tänkt att användas under året och syftet med verksamheten/aktiviteterna. Berätta om 
möjligt när och var aktiviteten planeras äga rum. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Redovisa planerade aktiviteter och kostnader 

Aktivitet Uppskattad kostnad  Uppskattat antal deltagare     Datum/tidplan 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 
 

5. Sökta och beviljade bidrag från andra bidragsgivare 

 
Ange myndighet, fond eller dylikt Belopp sökt innevarande 

år/kommer söka under året i kr 
Beviljat belopp 
föregående år i kr 

   

   

   

   

   

 
       
 

6. Har föreningen beviljats bidrag från Spånga-Tensta 
stadsdelsförvaltning tidigare? (Om svaret är nej, hoppa till punkt 8) 

 
Ja                             Nej          
 
 

    

    

    

    

    

    

    

    

  



7. Om föreningen tidigare beviljats bidrag, beskriv hur det 
använts  

 
 

• Om föreningen tidigare beviljats bidrag över 100 000 kronor ska utdrag ur föreningens 
ekonomiska bokföring skickas med. 

 
 

• Har föreningen beviljats bidrag under 100 000 kronor, vänligen redovisa utgifterna som 
bidraget använts till nedan. 

 

Redovisa utgifter 

 
 

Utgifter Summa 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8. Till denna ansökan ska bifogas: 

 
• Stadgar för föreningen/organisationen 
• Årsredovisning för föregående år (verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, 

bokslut/ekonomisk redovisning) 
• Verksamhetsplan och budget för det år ansökan avser 
• Protokoll från senaste årsmötet 
• Beslut över behörig firmatecknare 
• Kopia på godkänd legitimation för samtliga firmatecknare. 
• Anmälningsblankett till föreningsregister. 

 
Förvaltningen kan komma att begära in kompletteringar av ovanstående dokument. 
Ansökningsblanketten ska vara undertecknad av organisationens ordförande och 
kassör/firmatecknare. Ansökan lämnas till Spånga-Tensta stadsdelsförvaltning. 
 

 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta 

 
Ort och datum Ort och datum 

Ordförandes underskrift Kassör/firmatecknares underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

     
 
Personuppgiftsansvarig: Spånga-Tensta stadsdelsnämnd. Personuppgifter kommer att sparas 
och finnas tillgängliga i stadsdelsnämndens arkiv. Om du anser att vi har behandlat dina 
personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse hos nämnden. 
 
Läs mer om dina rättigheter och hur Stockholms stad hanterar personuppgifter här: 
stockholm.se/dataskydd 
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