Ansökan om bidrag till drift och underhåll
av samlingslokal
Sista ansökningsdag är 1 december

Ansökan om bidrag till drift och underhåll
Information om bidragsregler finns på kommunens webbplats www.ange.se/foreningsbidrag
Föreningsuppgifter
Föreningens namn

Organisationsnummer

Bankgiro/Plusgiro

Postadress

Postnummer

Postort

Kontaktperson för ansökan
Förnamn

Efternamn

Telefon, dagtid

E-postadress

Medlemsuppgifter
Medlemsavgift, kr/år

Antal medlemmar 7-25 år

Antal medlemmar 26+ år

Totalt antal medlemmar

Samlingslokal
Namn på samlingslokal
Besöksadress till samlingslokal
Verksamhet eller verksamheter som bedrivs i samlingslokalen

Redovisade kostnader och intäkter i kr innevarande år
Hyreskontrakt, kostnader (vid hyresbidrag)

Hyresintäkter

Försäkringskostnader

Renhållningskostnader (ej städning)

Uppvärmningskostnader

Elkostnader

Kostnader för vatten och avlopp

Övriga kostnader

Summa kostnader minus intäkter

Handlingar som ska bifogas ansökan (markera nedan)
Verksamhetsberättelse

Ekonomisk rapport

Verksamhetsplan
Revisionsberättelse

Årsmötesprotokoll
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Föreningens firmatecknare (två personer) försäkrar härmed att lämnade uppgifter är korrekta
Ort och datum

Ort och datum

Underskrift av behörig firmatecknare

Underskrift av behörig firmatecknare

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Undertecknad blankett skickas till Ånge kommun med post eller lämnas in till kommunens Information
Postadress
Ånge kommun
Fritidsenheten
841 81 Ånge

Besöksadress
Torggatan 10 Ånge

Kontakt för frågor: Fritidsenheten
Telefon: 0690-25 01 00 vx
E-post: gunilla.sjogren@ange.se
Webbplats: www.ange.se/foreningsbidrag

INFORMATION OM BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER I BLANKETTEN
Personuppgifter som behandlas
Namn
Adress
E-postadress
Telefonnummer
Mobilnummer
Ändamålet med behandlingen
Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för att kunna kontakta
personerna och för att kunna handlägga ärenden som rör föreningen.
Laglig grund för behandlingen
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.
Lagringstid
För evigt: Ansökan om bidrag.
5 år: Bilagor i form av föreningsdokument, mötesprotokoll, m.m.
Mottagare av personuppgifter
Mottagare av personuppgifter är i första hand Kommunledningsförvaltningen, men även andra
förvaltningar inom kommunen kan bli mottagare av personuppgifterna.
Övriga upplysningar
Läs mer om behandling av personuppgifter på vår webbplats, www.ange.se/personuppgifter
Lämna klagomål på personuppgiftshantering
Klagomål som rör behandlingen av personuppgifter kan lämnas till dataskyddsombud Matts Boman,
dataskyddsombud@ange.se och telefon 070-188 78 87, alternativt till tillsynsmyndigheten
Datainspektionen, www.datainspektionen.se
Personuppgiftsansvarig
Kommunstyrelsen
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