
Kultur- & fritidsförvaltningen 
Box 1029 
551 11 JÖNKÖPING     
Tfn. 036-10 50 00 

ANSÖKAN OM ATT BLI BIDRAGSBERÄTTIGAD 
FÖRENING 
Ansöka gäller etablering av Förening och kan göras under hela året 

Till ansökan ska föreningen bifoga; 
• Stadgar
• Protokoll från bildandemöte
• Intyg om anslutning till riksorganisation
• Intyg om plus- eller bankgiro
• Beskrivning hur föreningen aktivt arbetar med Kultur- & fritidsnämndens

värdegrund (se Kultur- och fritidsnämndens regler för föreningsstöd)
• Föreningens organisationsnummer (RSV)

Föreningens namn Föreningens telefonnummer Organisationsnummer (RSV) 

Föreningens officiella adress Plusgironummer Bankgironummer Bildad (åå-mm-dd) 

Postnummer Postadress E-postadress

Riksorganisationens namn 

Officiell kontaktperson E-postadress

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Mobilnummer 

Ordförande E-postadress

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Mobilnummer 

Sekreterare E-postadress

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Mobilnummer 

Kassör E-postadress

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Mobilnummer 

Kontaktperson i bidragsärenden E-postadress

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Mobilnummer 

Revisor E-postadress

Adress Postnummer Postadress 

Telefonnummer arbete Telefonnummer bostad Mobilnummer 

forts. nästa sida 



 
MEDLEMMAR 
 

Ålder Antal pojkar/män Antal flickor/kvinnor Totalt Medlemsavgift 

0-6 år     

7-9 år     

10-25 år     

26 år -      
 
OMRÅDE 
 
Skriv i vilket eller vilka bostadsområde föreningen huvudsakligen bedriver sin verksamhet 
 

  

 
VERKSAMHET 
 

 
Föreningens huvudsakliga verksamhet (ange max fem verksamheter) 
 
1.     
 
2.      
 
3.      
 
4.      
 
5.      
 

 
UNDERSKRIFTER 
 

Härmed intygas riktigheten i denna ansökan 
 
  den    /                    20  
ort 
 
  
ordförande 
 
  
namnförtydligande 

 
  
kassör 
 
  
namnförtydligande 

 
 
Information om behandling av personuppgifter  
Personuppgifter som du lämnar i ansökan/anmälan databehandlas av Kultur- och fritidsnämnden i syfte att registrera, administrera och handlägga din ansökan/anmälan. 
Sådana uppgifter kan också komma att publiceras på Jönköpings kommuns hemsida i informationssyfte i samband med publicering av diarium, beslut, beslutsunderlag 
eller justerat protokoll, under förutsättning att uppgifterna är offentliga och inte omfattas av sekretess. Du har rätt att en gång per år, efter skriftlig ansökan, få besked om 
vilka personuppgifter om dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Information om registrerade personuppgifter lämnas efter skriftlig begäran ställd till Jönköpings 
kommun, Kultur- och fritidsnämnden, Box 1002, 561 24 Huskvarna. Kultur- och fritidsnämnden är personuppgiftsansvarig. Vill du begära rättelse av felaktig eller 
missvisande uppgift kan du vända dig till samma adress eller ringa 036-10 50 00. 
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