
 

Ansökningsformulär Unga arrangörer 
Unga arrangörer är ett arrangörsstöd som du som är mellan 13 och 25 kan söka för att genomföra ett 
kulturevenemang som riktar sig till unga i Västerbotten. Syftet med stödet är att stimulera och utveckla 
unga arrangörer. 

 

 

 
 

 
 
 

Ungdom, ungdomsorg/-förening      
Namn på förening/org/representant Ev. Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefon E-post 

Ange juridisk person som ansvarar för projektet 
Verksamhetens namn Organisationsnummer 

Kontaktperson  

Telefon E-post 

Organisationer som får medel ska vara en juridisk person och ha följande: 
 Stadigvarande verksamhet inom Västerbottens län 
 Godkända och antagna stadgar 
 Styrelse och revisorer 
 Ordnad ekonomisk förvaltning och bokföring 
 En verksamhetsberättelse/årsredovisning över sin verksamhet 
 En revisionsberättelse utan anmärkning av väsentlig karaktär 
 Eget plus- och/eller bankgirokonto 
 Utsedd firmatecknare 

Namn på idé/arrangemang Söker kr (min 2 000- max 20 000 kr) 

Genomförandeort Planerat genomförandedatum/tidsperiod 

Beräknat antal deltagare/publik Åldersgrupp 



 

Beskriv ert projekt/arrangemang och hur ni tänker genomföra det, max 1000 tecken inkl. blanksteg 
 
  

 
Beskriv vilken roll ni unga arrangörer har i planeringen och genomförandet av arrangemanget max 1000 
tecken inkl. blanksteg 

 
Beskriv målgruppen för arrangemanget och hur ni ska nå ut till dessa max 1000 tecken inkl. blanksteg 

 
Beskriv hur ni tar hänsyn till  jämlikhetsperspektiv i planeringen och utförandet av ert 
projekt/arrangemang (såsom kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller 
annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder) max 1000 tecken inkl. blanksteg 



 

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

Ort ____________________________  

Datum ____ / ____ 2023  

Ungdom, ungdomsorg/-förening                                      Juridisk person som ansvarar för projektet 
 
Namnteckning: _________________________              Namnteckning: _________________________      

(om ej digital signering)                                                       (om ej digital signering)  

 
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   

Ange i mejlets ämnesrad: Ansökan Unga Arrangörer 2023 [Ansökande ungdomsorg/-förening, 
Arrangemangets namn] RUN 14-2023 

                                                                 Intäkter och kostnader 
Intäkter och övrig finansiering Summa 
  
  
  
  
  
  

Totalt:  

Kostnader Summa 
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