
Ansökan om verksamhetsmedel 
Ungdomsdistriktsorganisationer 1 (2) 

  Ungdomsdistrikten 

Antal kommuner i Västerbotten med lokalavdelningar vid verksamhetsårets slut (2022) 

Totalt antal medlemmar i distriktet*) vid verksamhetsårets slut (2022) 

varav medlemmar i distriktet*) 7 – 25 år vid verksamhetsårets slut (2022) 

Totalt antal medlemmar i Västerbottens län vid verksamhetsårets slut (2022) 

varav medlemmar i Västerbottens län 7-25 år vid verksamhetsårets slut (2022) 

Hur många barn och ungdomar i Västerbotten har ni nått med er verksamhet (2022)? 

 *) Omfattar mer än ett län 

Följande dokument ska bifogas 

o Verksamhetsbidragsansökan undertecknad av ordförande och sekreterare/kassör 
o Redovisning av lokalavdelningar, kommuner, medlemmar (bilaga 1 till ansökan) 
o Revisorsrapport undertecknad av revisor/revisorer (bilaga 2 till ansökan) 
o Övriga handlingar är årsmötesprotokoll, verksamhets- och revisionsberättelse, balans- och 

resultaträkning, verksamhetsplan och budget. 
Organisationens stadgar

Följande handlingar sänds in senare:________________________________________________

Beräknas inkomma ca:________________________________ 

År 

Sökande distriktsorganisation Organisationsnummer 

Adress Kontaktperson 

Postnummer Ort 

Telefonnummer Mobil 

E-post Ev. Webbadress 

Kontoinnehavare Plus/bankgirokonto 
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Vi intygar att uppgifterna i denna ansökan är korrekta 

Ort ____________________________ 

Datum ____ / ____ 2023  

Ordförande  Revisor 

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  

Ansökan skickas senaste den 15 april till: regionen@regionvasterbotten.se 

Ange i mejlets ämnesrad: [Verksamhetens namn] ansökan om verksamhetsmedel 2023 RUN 
21-2023. 
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