
Ansökan om föreningsstöd i form av verksamhetsbidrag eller 
arrangörsstöd   

Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning 
Ansökan om föreningsstöd 
Undertecknad ansökan inklusive bilagor ska inlämnas till registrator skannat på: 
hagersten-alvsjo@stockholm.se eller brev:  
Hägersten-Älvsjös stadsdelsförvaltning Box 490, 129 04 Hägersten 
Ansökan om verksamhetsstöd ska vara inlämnad senast 31 oktober.  
Arrangörsstöd kan sökas vid två tillfällen under året och bör ske i god tid innan 
arrangemanget ska genomföras. Sista ansökningsdag är 31/1 och 31/8.  

1. Bidrag kan sökas i form av verksamhetsbidrag eller arrangörsstöd. Välj ett av alternativen.
Ansökan avser år Ansöker om verksamhetsbidrag Ansöker om arrangörsstöd 

2. Sökande förening
Föreningens/organisationens namn 

Adress 

Postnummer Postadress Telefon 

E-postadress Bank Postgironummer/Bankgironumm
er 

Verksamhetsadress (om annan än ovan) 

Postnummer Postadress Ev hemsida 

Föreningen bildades år Huvudorganisation (om annan än ovan) Organisationsnummer 

Organisationsnummer 

3. Personuppgifter
Ordförande Telefon E-postadress

Kassör Telefon E-postadress

Revisor Telefon E-postadress

Uppgiftslämnare Telefon E-postadress

mailto:hagersten-alvsjo@stockholm.se
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4. Medlemmar/deltagare
Totalt antal medlemmar/deltagare Varav 

flickor/kvinnor 
Varav pojkar/män Annat alternativ 

/vill ej svara  

Totalt antal medlemmar/deltagare som bor i 
Hägersten-Älvsjös stadsdelsområde 

Varav 
flickor/kvinnor 

Varav pojkar/män Annat alternativ 
/vill ej svara 

5. Målgrupp
Vilken eller vilka målgrupper vänder ni er till? 

6. Beskrivning av verksamheten eller aktiviteten
Beskriv följande: 

• Beskriv konkret den verksamhet eller aktiviteter som det sökta bidraget ska användas till.
• På vilket sätt verksamheten eller aktiviteten stödjer och komplettera nämndens ordinarie

kärnverksamheter.



Vad vill ni uppnå, vilka mål har ni för verksamheten eller aktiviteten som ni söker föreningsbidrag till? 
7. Mål
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Specificera vad ansökt bidrag avser 
8. Budget för ansökta medel
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9. Andra sökta och beviljade bidrag
Ange myndighet, fond eller dylikt Sökt 

föregående år 
Beviljat 
föregående år 

Sökt alternativt 
kommer söka 
under året 

10. Övriga ekonomiska stöd (lokaler, stöd från annan central organisation etc.)

11. Bilagor
Följande bilagor ska bifogas ansökan Bilaga 

Stadgar för föreningen/organisationen nr 

Verksamhetsberättelse för föregående år nr 

Bokslut/ekonomisk redovisning för föregående år nr 

Verksamhetsplan och budget för nuvarande år nr 

Redovisning av beviljat bidrag 
Beviljat bidrag ska redovisas till stadsdelsförvaltningen senast 31 mars året efter bidragsåret (gällande 
verksamhetsbidrag) respektive senast tre månader efter genomfört arrangemang (gällande arrangörsstöd) 
enligt gällande rutiner och mall för redovisning av beviljat föreningsstöd. Av redovisningen ska framgå antal 
besökare uppdelat på flickor/pojkar alternativt kvinnor/män. Om redovisningen inte är godtagbar eller om 
bidraget inte har använts i enlighet med ansökan kan beviljat bidrag återkrävas. Se ”Anvisningar för stöd till 
lokala föreningar i Hägersten-Älvsjö”. 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är riktiga 

Datum Datum 

Ordförandes underskrift Kassörs/firmatecknarens underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 
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Information om behandling av personuppgifter 
vid ansökning om föreningsstöd till Hägersten-
Älvsjös stadsdelsnämnd

Hägersten Älvsjö stadsdelsnämnd behöver behandla följande 
personuppgifter om föreningens kontaktpersoner; namn, e-postadress, 
postadress. Syftet är att kunna handlägga föreningens ansökan.  

Vi 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 stadsdelens arkiv. 

De personuppgifter vi behandlar om dig delas med andra bidragsgivande 
parter, till exempel andra nämnder inom staden. Vi kan även komma att 
dela dina personuppgifter med en tredje part, någon utanför Stockholms 
stad. Det gör vi om vi måste enligt lag.  

Hägersten-Älvsjös stadsdelsnämnd är personuppgiftsansvarig. 

Du får 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 på hagersten-alvsjo@stockholm.se 

Du når vårt dataskyddsombud på  
funktion.gdpr.hagersten-alvsjo@stockholm.se eller 08-508 22 012 

Klagomål 

Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter kan du i 
första hand kontakta förvaltningen via kontaktuppgifterna ovan eller till 
Datainspektionen. https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-
som-privatperson/klagomal-och-tips/ 
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