
Sida 1 (2)Ansökan om verksamhetsbidrag 
- övriga föreningar 
 

Bromölla kommun 
Box 18  
295 21 Bromölla

kommunstyrelsen@bromolla.se 
 

www.bromolla.se 
 

0456-82 20 00 
  

0456-82 22 00 
  

Postadress E-post Webb Telefon växel Telefax

Var god fyll i på dator eller texta. 
Samtliga uppgifter är obligatoriska.

Ansökan skickas till: 
Bromölla kommun 
Kommunstyrelsen 
Box 18 
295 21 Bromölla 
  
  
Ansökan ska vara Bromölla kommun tillhanda senast den 31 oktober 
 
 

Föreningens namn

Utdelningsadress (gata, box etc) Postnummer

Kontaktperson

Telefonnummer (även riktnr)Ordförande

Telefonnummer (även riktnr)

Antal betalande medlemmar Därav bosatta inom Bromölla kommun

Ansöker om bidrag med följande belopp (kronor)

Ange ändamål för bidraget

Obligatoriska bilagor som ska bifogas ansökan: 
Verksamhetsberättelse för föregående år 
Balansräkning och revisionsberättelse för föregående år 
Budget för innevarande år 
Aktuellt medlemsregister (gäller kategorin medlemsbaserade föreningar) 
 

Datum

Namnförtydligande

Ordförandes underskrift
Underskrift

Plusgiro/Bankgiro
Föreningsuppgifter

Bidrag

Ansökan om verksamhetsbidrag för 
- Medlemsbaserade föreningar som inte faller inom kategorin fritids- och kulturföreningar 
- Stödjande föreningar 
- Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård 
  (för förtydligande, se riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till föreningar på sista sidan) 
  
 

Postort



Sida 2 (2)Ansökan om verksamhetsbidrag 
- övriga föreningar 
 

Bromölla kommun 
Box 18  
295 21 Bromölla

kommunstyrelsen@bromolla.se 
 

www.bromolla.se 
 

0456-82 20 00 
  

0456-82 22 00 
  

Postadress E-post Webb Telefon växel Telefax

Var god fyll i på dator eller texta. 
Samtliga uppgifter är obligatoriska.

Riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till föreningar 
 
Medlemsbaserade föreningar som inte faller inom kategorin fritids- och kulturföreningar 
Föreningar baserade på medlemsantal, exempelvis pensionärsföreningar, kan ansöka om bidrag. Till föreningar baserade 
på medlemsantal utgår 30 kronor per medlem i bidrag. Med medlem avses den som betalat medlemsavgiften senast den 
31 mars för det senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsregister. Aktuellt medlemsregister ska 
bifogas ansökan.  
Beslut om bidrag till medlemsbaserade föreningar sker på delegation av kommunstyrelsen till tjänsteman.  
  
Stödjande föreningar 
De föreningar som är av stödjande karaktär, exempelvis kvinno-/mansjourer, RIA, BRIS med flera kan ansöka om bidrag. 
En arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium samt en tjänsteman lyfter fram ett förslag till bidragssumma 
utifrån föreningens ansökningshandlingar. Arbetsgruppen lämnar sedan sitt förslag om bidrag till kommunstyrelsen för 
beslut.  
  
Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård 
Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård kan ansöka om bidrag. Föreningarna ska motivera 
sin bidragsansökan inför en arbetsgrupp bestående av en tjänsteman och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppen 
lämnar därefter förslag till beslut åt kommunstyrelsen. 
  
Ansökningsförfarande 
Ansökan gärna digitalt på www.bromolla.se/foreningsbidrag eller via anvisad blankett.  
  
 
Information enligt personuppgiftslagen (PUL)  

När du gör en ansökan om föreningsbidrag innebär detta att dina uppgifter kommer att behandlas i kommunens register 
och användas för att administrera din ansökan.  

Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör 
personuppgifter. Uppgifter som inte är sekretessbelagda kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De 
kommer bara att användas för det ändamål som du lämnat dem för.  

Den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelsen) är skyldig att, till var och en som skriftligen ansöker om det, en gång per 
kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör behandling av den sökande. Kommunstyrelsen har också ansvar 
för att rätta felaktiga uppgifter.  

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar behandlas, lämnas ut, publiceras etc vänd dig till den som är mottagare till 
ditt ärende eller kontakta handläggare på kommunkansliet.  

 


Sida  ()
Ansökan om verksamhetsbidrag- övriga föreningar
 
Bromölla kommunBox 18 
295 21 Bromölla
kommunstyrelsen@bromolla.se
 
www.bromolla.se
 
0456-82 20 00
  
0456-82 22 00
  
Postadress
E-post
Webb
Telefon växel
Telefax
Var god fyll i på dator eller texta.Samtliga uppgifter är obligatoriska.
Område VästerStorgatan 1, 123 45  Testort
Eskil Exempelsson001 - 99 99 99
Tova Testsson002 - 77 77 77
8.2.1.3144.1.471865.466429
Ansökan skickas till:Bromölla kommunKommunstyrelsenBox 18
295 21 Bromölla
 
 
Ansökan ska vara Bromölla kommun tillhanda senast den 31 oktober
 
Obligatoriska bilagor som ska bifogas ansökan:
Verksamhetsberättelse för föregående år
Balansräkning och revisionsberättelse för föregående år
Budget för innevarande årAktuellt medlemsregister (gäller kategorin medlemsbaserade föreningar)
 
Ordförandes underskrift
Underskrift
Föreningsuppgifter
Bidrag
Ansökan om verksamhetsbidrag för- Medlemsbaserade föreningar som inte faller inom kategorin fritids- och kulturföreningar- Stödjande föreningar
- Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård  (för förtydligande, se riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till föreningar på sista sidan)
 
 
Riktlinjer för kommunstyrelsens bidrag till föreningar
Medlemsbaserade föreningar som inte faller inom kategorin fritids- och kulturföreningar
Föreningar baserade på medlemsantal, exempelvis pensionärsföreningar, kan ansöka om bidrag. Till föreningar baserade på medlemsantal utgår 30 kronor per medlem i bidrag. Med medlem avses den som betalat medlemsavgiften senast den 31 mars för det senaste verksamhetsåret och är upptagen i föreningens medlemsregister. Aktuellt medlemsregister ska bifogas ansökan. 
Beslut om bidrag till medlemsbaserade föreningar sker på delegation av kommunstyrelsen till tjänsteman. 
 
Stödjande föreningar
De föreningar som är av stödjande karaktär, exempelvis kvinno-/mansjourer, RIA, BRIS med flera kan ansöka om bidrag. En arbetsgrupp bestående av kommunstyrelsens presidium samt en tjänsteman lyfter fram ett förslag till bidragssumma utifrån föreningens ansökningshandlingar. Arbetsgruppen lämnar sedan sitt förslag om bidrag till kommunstyrelsen för beslut. 
 
Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård
Folketshusföreningarna i Bromölla kommun samt stiftelsen Tians Gård kan ansöka om bidrag. Föreningarna ska motivera sin bidragsansökan inför en arbetsgrupp bestående av en tjänsteman och kommunstyrelsens presidium. Arbetsgruppen lämnar därefter förslag till beslut åt kommunstyrelsen.
 
Ansökningsförfarande
Ansökan gärna digitalt på www.bromolla.se/foreningsbidrag eller via anvisad blankett. 
 
 
Information enligt personuppgiftslagen (PUL) 
När du gör en ansökan om föreningsbidrag innebär detta att dina uppgifter kommer att behandlas i kommunens register och användas för att administrera din ansökan. 
Uppgifterna behandlas enligt de regler som finns i personuppgiftslagen eller med stöd av annan lagstiftning som rör personuppgifter. Uppgifter som inte är sekretessbelagda kan komma att lämnas ut enligt offentlighetsprincipen. De kommer bara att användas för det ändamål som du lämnat dem för. 
Den personuppgiftsansvarige (kommunstyrelsen) är skyldig att, till var och en som skriftligen ansöker om det, en gång per kalenderår lämna besked om personuppgifter som rör behandling av den sökande. Kommunstyrelsen har också ansvar för att rätta felaktiga uppgifter. 
Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar behandlas, lämnas ut, publiceras etc vänd dig till den som är mottagare till ditt ärende eller kontakta handläggare på kommunkansliet. 
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