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Ansökan  
KULTURBIDRAG

BÅSTADS KOMMUN 
Kulturavdelningen 
0431-770 00 vx

Ankomststämpel

Postadress  Besöksadress  Webbadress   Telefon, Telefax 
Båstads kommun  Vångavägen 2  www.bastad.se   0431-770 00,  
269 80 Båstad  269 80 Båstad  bastads.kommun@bastad.se  0431-770 20

Ansökan om ekonomiskt bidrag för ett verksamhetsår ska göras av föreningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt 
kultur- och fritidsnämnden bestämmer. 
  
Blankett finns för föreningsuppgifter och verksamhetsplan.  
  
Ansökningshandlingarna ska utöver föreningsuppgifter och verksamhetsplan även omfatta verksamhetsberättelse, resultat- och 
balansräkning samt revisionsberättelse från det senaste verksamhetsåret.  
  
Överenskommelse om ekonomiskt bidrag sker genom överläggningar mellan företrädare för kultur- och fritidsnämnden och 
respektive förening. Överenskommelsen ska därefter dokumenteras med ett skrivet avtal. Avtalet ska undertecknas av både 
kultur- och fritidsnämnden och föreningen och upprättas i två exemplar av vilka de båda parterna tar var sitt. 
  
Avtal kan skrivas på 1 – 4 år. Bidragets storlek år 2 – 4 gäller dock endast under förutsättning att  medel finns tillgängliga i 
nämndens budget. Om så inte är fallet ska kultur- och fritidsnämnden, så snart detta står klart, kontakta föreningen för 
omförhandling av avtalet. 
  

  
Skriv ut blanketten och skicka in den till adress: 

Båstads Kommun, Kulturavdelningen, 296 80 BÅSTAD 
 

Ansökan gäller år

Förening

Kontaktperson och telefon

Föreningens adress

Plusgiro/Bankgiro Sökt belopp Erhållet bidrag föregående år
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Ansökan om ekonomiskt bidrag för ett verksamhetsår ska göras av föreningens huvudstyrelse på det sätt och vid den tidpunkt kultur- och fritidsnämnden bestämmer.
 
Blankett finns för föreningsuppgifter och verksamhetsplan. 
 
Ansökningshandlingarna ska utöver föreningsuppgifter och verksamhetsplan även omfatta verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse från det senaste verksamhetsåret. 
 
Överenskommelse om ekonomiskt bidrag sker genom överläggningar mellan företrädare för kultur- och fritidsnämnden och respektive förening. Överenskommelsen ska därefter dokumenteras med ett skrivet avtal. Avtalet ska undertecknas av både kultur- och fritidsnämnden och föreningen och upprättas i två exemplar av vilka de båda parterna tar var sitt.
 
Avtal kan skrivas på 1 – 4 år. Bidragets storlek år 2 – 4 gäller dock endast under förutsättning att  medel finns tillgängliga i nämndens budget. Om så inte är fallet ska kultur- och fritidsnämnden, så snart detta står klart, kontakta föreningen för omförhandling av avtalet.
 
 
Skriv ut blanketten och skicka in den till adress:
Båstads Kommun, Kulturavdelningen, 296 80 BÅSTAD
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