
Redovisningsformulär Trio      
Ansökande ungdomsorg/förening/representant 
Namn på förening/org/representant Ev. organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefon E-post

Ansökande regional kulturkonsulent/etablerad kulturproducent 
Verksamheten/ernas namn Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefon E-post

Ange juridisk person som ansvarar för projektet 
Verksamhetens namn 

Kontaktperson 

Telefon E-post

Adress Postnummer & Postort 

Kontoinnehavare Plusgiro/bankgiro 

Genomförandeort Genomförandedatum/tidsperiod 

Beräknat antal deltagare/publik Åldersgrupp 

Beskriv genomförandet av projektet/arrangemanget (vad gick bra?, vad gick mindre bra?) 



Beskriv hur målgruppen 13-25 år var delaktiga i planeringen och genomförandet av 
projektet/arrangemanget (hur gick planering och genomförande av arrangemanget till, vad var 
målgruppens huvudsakliga ansvarsområde, vad var svårt och vad var lätt). 

Ange samarbetsparter och vilka roller de haft i projektet/arrangemanget (hur gick samarbetet?, har 
projektet/arrangemanget medfört att nya samarbeten skapats?). 

Beskriv hur ni har tagit 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.) 



 Intäkter och kostnader 
Intäkter och övrig finansiering Summa 

Totalt: 

Kostnader Summa 

Ort ____________________________ 

Datum ____ / ____ 2023  

Ungdomsförening/org/representation    Ansvarig Juridisk person 

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 FYLLA I NÅGON RUTA  

Vid frågor mejla kultur@regionvasterbotten.se  

Redovisningen skickas till: regionen@regionvasterbotten.se  

Ange i mejlets ämnesrad: Redovisning Trio 2023 [Ansökande ungdomsorg/förening/rep, 
projektet/arrangemangets namn] 

mailto:kultur@regionvasterbotten.se
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