ANSÖKAN
om bidrag till offentligt arrangemang

Sida
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Blankett: C-A-0101

Blankettanvisning

Skickas till:

Avser bidrag till offentligt arrangemang som exempelvis
idrotts- och kulturevenemang som gagnar Hällefors
kommuns invånare. Alla delar i blanketten ska fyllas i.

Hällefors kommun
Kultur och fritid
712 83 HÄLLEFORS

Föreningens uppgifter
Förening

Organisationsnummer

Antalet medlemmar

Datum för senaste årsmötet

Kontaktperson (ansvarig)

Telefonnummer

Gatuadress

Postnummer och ort

Konto

Plusgiro

E-postadress

Kontonummer

Bankgiro

Bankkonto

Uppgifter om arrangemanget
Bidrag söks med

kronor
Ange programrubrik

Beskrivning av arrangemanget

Datum och klockslag för arrangemanget
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Beräknade kostnader och finansiering
Kostnader

Kronor

Eventuella övriga bidragsgivare

Kronor

Intäkter

Kronor

Summa:
Underskrift av sökande förening
Ort och datum

Ort och datum

Sökandens namnteckning

Ordförandens namnteckning

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Hällefors kommuns beslut
Beviljat bidrag med _______________ kronor.

Ansökan om bidrag beviljas inte.

Motivering till beslut

Ort och datum

Namnteckning av kommunens handläggare

Namnförtydligande

2021-05-01
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Ansökan bidrag till offentliga arrangemang
Skickas till:
Hällefors kommun
Kultur och fritid
712 83 Hällefors
Ansökan handläggs av kommunförvaltningen/kultur och fritid
Senast två månader efter genomfört arrangemang ska föreningen ge:
• en kort beskrivning vad bidraget använts till
• antal deltagare
• en ekonomisk redovisning
• en utvärdering av aktiviteten/arrangemanget.
Vid frågor kontakta gärna kommunen/kulturfritid via kommunens växel 0591-641 00
eller via e-post kommun@hellefors.se.

Behandling av personuppgifter
Hällefors kommun behöver dina personuppgifter som din förenings kontaktperson
för att kunna besluta om bidrag och stipendier, nå ut med information, bjuda in till
föreningsaktiviteter och föreningsträffar.
Hällefors kommun behandlar dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Dina person-uppgifter kommer att sparas hos kommunen i enlighet med gällande
lagstiftning, vilket ibland innebär att personuppgifter sparas för all framtid.
Hällefors kommun kommer att dela dina personuppgifter vid förfrågningar från
allmänheten, mass-media (tidningar, radio, tv) och till olika bidragsgivare vid
redovisningar av utbetalda föreningsbidrag.
Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Om du vill ha information om de uppgifter
Hällefors kommun har om dig, begära rättelse, lämna invändningar eller annat, har du rätt
att kontakta kommunen. Enklast görs det på kommun@hellefors.se.
Du når vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@sb-bergslagen.se
Tillsynsmyndighet är Integritetsskyddsmyndigheten.
Mer information: www.hellefors.se/gdpr

