Föreningsstöd Farsta 2018
Läs riktlinjerna innan ni fyller i ansökan. Ha dem även till hands under tiden ni fyller i ansökan.
Det finns möjlighet att pausa er ansökan.
Sista ansökningsdag är den 15 januari 2018.
Obligatoriska frågor är markerade med en asterisk (*). För stadsdelsförvaltningens hantering är
det viktigt att frågorna besvaras direkt i fälten, även om bilaga bifogas.
Mer information om föreningsbidraget hittar du på www.stockholm.se/farsta
Har ni frågor så kan ni mejla foreningsbidragfarsta@stockholm.se eller kontakta Marie
Ehrenbåge 08-50818251
När ni kommit till sista sidan och har klickat på skicka så kommer ni vidare till en sida där ni kan
skriva ut er ansökan, skicka den vidare till fler mejladresser. Vill ni inte göra något av detta så är
det bara att stänga ner sidan.
Ni kommer att få ett bekräftelsemejl till den adress ni angav på första sidan i ansökan med en pdf
på era svar.
Har ni frågor så kan ni mejla foreningsbidragfarsta@stockholm.se eller kontakta Marie
Ehrenbåge 08-50818251

De uppgifter som ska lämnas i ansökan är:
1. Uppgifter om föreningen
Föreningens namn
Telefon
E-post
Bekräfta e-post
Gatuadress, postnr, postort
Hemsida
Kontaktperson
Telefon till kontaktperson
E-post till kontaktperson
Organisationsnummer
Antal medlemmar bosatta i Farsta stadsdelsområde 2017-12-31
Föreningens målgrupp(er)
2a. Kontouppgifter
Bankgiro / Plusgiro / Föreningskonto
2b. Ange gironumret/kontonumret

3. Föreningen söker
Verksamhetsstöd

9. Föreningen söker
Aktivitetsstöd

15. Föreningen
söker Kulturstöd

4. Målgrupp (Ange
huvudsaklig, fler val är
möjliga)

10. Information om
aktiviteten
Aktivitetens namn
Planerad tidsperiod för
genomförande
Målgrupp(er)
Plats för genomförande

16. Information om
kulturarrangemanget
Namn
Planerad tid för genomförande
Målgrupp(er)
Plats för genomförande
Antal tillfällen i
stadsdelsområdet (t ex antal
föreställningar, konserter,
seminarier eller för
utställningsverksamhet antal
öppethållandedagar)

Barn, ungdomar, äldre, personer
med funktionsvariationer,
personer med psykisk ohälsa,
personer med drogproblematik,
socialt utanförskap
5. Beskriv föreningens
verksamhet
Mål, syfte, innehåll
Aktiviteter
Samverkan
6. Budget - intäkter
Inträde
Sponsorer
Intäkter av sökta stöd utöver
Farsta stadsdelsnämnd
Söker av Farsta stadsdelsnämnd
Övriga intäkter
Summa intäkter
7. Budget - kostnader
Personalkostnader (löner,
sociala avgifter, pension osv)
Lokalkostnader
Administrativa kostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
8. Kommentarer till budgeten

11. Beskriv den planerade
aktiviteten
Mål, syfte, innehåll
Aktiviteter
Samverkan
12. Budget - intäkter
Inträde
Sponsorer
Intäkter av sökta stöd utöver
Farsta stadsdelsnämnd
Söker av Farsta stadsdelsnämnd
Övriga intäkter
Summa intäkter
13. Budget - kostnader
Personalkostnader (löner,
sociala avgifter, pension osv)
Lokalkostnader
Administrativa kostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
14. Kommentarer till
budgeten

17. Beskrivning av
kulturarrangemanget
Mål, syfte, innehåll
Aktiviteter
Samverkan
18. Budget - intäkter
Inträde
Sponsorer
Intäkter av sökta stöd utöver
Farsta stadsdelsnämnd
Söker av Farsta stadsdelsnämnd
Övriga intäkter
Summa intäkter
19. Budget - kostnader
Personalkostnader (löner,
sociala avgifter, pension osv)
Lokalkostnader
Administrativa kostnader
Marknadsföringskostnader
Övriga kostnader
Summa kostnader
20. Kommentarer till
budgeten

Nämnden kommer att följa upp och analysera fördelningen av
föreningsstödet ur ett jämställdhetsperspektiv.
21. Antal kvinnliga
medlemmar / Uppskattat
antal kvinnliga deltagare
0-12 år
13-25 år
26-64 år
65- år

22. Antal manliga
medlemmar / Uppskattat
antal manliga deltagare
0-12 år
13-25 år
26-64 år
65- år

23. Antal intergender
medlemmar / Uppskattat
antal intergender deltagare
0-12 år
13-25 år
26-64 år
65- år

24. Är lokalen där verksamheten/aktiviteten/kulturprogrammet genomförs tillgängligt för personer
med olika former av funktionsvariationer?
25.
Hur
Hur
Hur
Hur

Jämställdhet - Folkhälsa – Delaktighet. Ej obligatoriska frågor
arbetar föreningen för att främja jämställdhet mellan kvinnor och män?
uppmuntrar föreningen till en hälsosam livsstil?
arbetar föreningen med att öka delaktigheten bland verksamma och nya medlemmar?
arbetar föreningen med att nå ut/tillgängliggöra aktiviteten/verksamheten till berörd målgrupp

