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Studieförbund

Telefon dagtid (även riktnr) Telefon kvällstid (även riktnr)

Studieförbundets namn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

ANSÖKAN
Kommunalt bidrag för 
studieförbund 

Datum

E-postadress

Kontaktperson i detta ärende

Plusgiro/Bankgiro

Telefax (även riktnr)Mobilnummer

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas

Avdelningen har endast verksamhet i kommunen
Verksamhet

Avdelningen har verksamhet i flera kommuner*

* För avdelningar med verksamhet i flera kommuner gäller  
  att handlingarna skall vara utformade så att verksamheten  
  i kommunen klart kan urskiljas.

Obligatoriska bilagor
För att bli berättigad till kommunalt bidrag ska studieförbundet bifoga följande handlingar:

Verksamhetsberättelse

Bokslut

Revisionsberättelse

Kommunsammandrag från SCB avseende Sala föregående år

Måldokument

Redovisning av erhållet statligt bidrag föregående år

Enligt kultur- och fritidsnämnden 1995-12-14 § 127, skall statistik över genomförd 
verksamhet avseende miljövård redovisas av studieförbunden

Redovisad miljöverksamhet

Kultur & Fritid 
Sala kommun 
Box 304 
733 25 SALA 
  
Inkommen senast 15 april

Skickas till

Underskrift
Ort, datum och underskrift (ordförande)

Namnförtydligande

Ort, datum och underskrift (sekreterare)

Namnförtydligande

Telefon (även riktnr) Telefon (även riktnr)

Sala Kommun
Box 304, 733 25 Sala
kommun.info@sala.se, 0224-74 70 00



Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

Sala Kommun
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