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ANSÖKAN OM FÖRENINGSBIDRAG 
FRÅN SOCIAL- OCH 
ÄLDRENÄMNDEN  
 

 Ange år som ansökan avser 

       

Ansökan ska innehålla nedanstående uppgifter och vara Social- och äldrenämnden tillhanda senast 1 november. 

Uppgifter om föreningen 

Föreningens namn Organisationsnummer 

            

Föreningens adress (utdelningsadress, postnummer och postort) 

      

Namn, kontaktpersonen för ansökan 

      

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

            

Bank, clearingnummer, plusgiro/bankgiro Kassör, namn 

            

Ordförande, namn 

      

Telefon (även riktnummer) E-postadress 

            

Antal medlemmar i föreningen totalt Antal medlemmar från Nacka Medlemsavgift/år Antal anställda 

                        

Bidrag och tillgångar 
Beviljade bidrag från Nacka kommun föregående år, kronor Alternativt tidigare år, kronor 

            

Summa tillgångar vid ansökningstillfället, kronor 

      

Beviljade bidrag från andra finansiärer och ansökta bidrag 
Beviljat bidrag, kronor Ansökt, kronor År 

                  

Redovisa annat stöd och eventuella subventioner exempelvis lokalhyror 

      

Verksamheten som ansökan avser 

Beskriv hur föreningen är förankrad i Nacka kommun 

      

Beskriv hur verksamheten som ansökan avser med mål och inriktning, samt på vilket sätt verksamheten är komplement till socialtjänstens arbete 

      

Beskriv hur ni vill utveckla er verksamhet 
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Beskriv kortfattat vilka aktiviteter som det ansökta föreningsbidraget ska användas till under verksamhetsåret och ange kostnad för varje aktivitet.  

Exempel: Aktiviteten seminarier. Xx kr – föreläsningsarvode, xx kr hyra av lokal. Ange även totalt ansökt belopp 

      

Beskriv hur uppföljning av verksamheten kommer att ske 

      

Underskrift 

Ort och datum 

      

Namnteckning Namnförtydligande 

       

Inlämnade föreningsuppgifter är tillgängliga för allmänheten enligt offentlighetsprincipen. Delar av uppgiften kommer att läggas 

ut på kommunens hemsida. 

Till ansökan ska följande handlingar bifogas: 

 Senaste års verksamhetsberättelse med ekonomisk redovisning 

 Redovisning av eventuellt tidigare bidrag (se redovisningsblanketten på hemsidan) 

 
 


