
AKT 2022 RUN 189 - 2022 

Förening Organisationsnummer 

Adress 

E-post Ev. hemsida 

Antal medlemmar i föreningen vid senaste räkenskapsåret 

Bekräfta att föreningen har 

 Styrelse och revisorer 
 Godkända och antagna stadgar 
 Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 
 Revisionsberättelse utan anmärkningar av väsentlig karaktär  
 Eget plus- och/eller bankgirokonto 
 Utsedd firmatecknare 

Ordförande 
Namn 

Telefon E-post

Kontaktperson för denna ansökan 
Namn 

Telefon E-post

Observera! Två kontaktpersoner bör anges för att vi alltid ska ha möjlighet att få kompletteringar. 

Följande handlingar ska biläggas ansökan 

 Godkända och antagna stadgar 

 Verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse för föreningen verksamhetsår 2021

 Verksamhetsplan för 2022 

 Revisionsberättelse, utan anmärkningar av väsentlig karaktär 

Följande handlingar sänds in senare: ________________________________________ 

Beräknas inkomma ca: __________________ 



AKT 2022 RUN 189 - 2022 

Aktivitetens namn Söker kr (maxbelopp 30 000 kr) 

Vart kommer aktiviteten/-erna geografiskt äga rum? 

Ange datum/tidsperiod för aktiviteten 

Beskriv aktiviteten/-erna (max 1000 tecken inkl blanksteg)

Vem/vilka som kommer att genomföra aktiviteten/-erna (max 1000 tecken inkl blanksteg)
(exempelvis föreningens roll, samverkansparter och hur barn och unga kommer att delta) 

Beskriv hur era planerade aktivitet/er bidrar till att öka engagemanget i föreningslivet och 
möjliggöra för barn och unga att ta del av och skapa kultur?(max 1000 tecken inkl blanksteg)



AKT 2022 RUN 189 - 2022 

Intäkter och kostnader 

Intäkter och övrig finansiering Summa 

Totalt: 

Kostnader Summa 

Totalt: 

Obs! Ansökt belopp ska framgå på intäktssidan.  
Den totala summan på intäkter respektive kostnader ska överensstämma med varandra. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Ort ____________________________ 

Datum ____ / ____ 2022  

Namnteckning:______________________________________________________________ 
(om ej digital signering)

Digital signering:_________________________________________ 
Genom att öppna dokumentet i exempelvis Adobe Reader kan ni infoga signatur under funktionen "sign"

KONTROLLERA ATT DU INTE GLÖMT NÅGON HANDLING ELLER GLÖMT FYLLA I NÅGON RUTA 

Vid frågor maila kultur@regionvasterbotten.se 

Ansökan skickas till: regionen@regionvasterbotten.se kopia: kultur@regionvasterbotten.se 

Märk mailet med: Ansökan AKT 2022 [föreningens namn] RUN 189-2022 
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