HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG
för KULTUR-och HEMBYGDSFÖRENINGA R ÅR 2015

KULTURNÄMNDEN
Insändes senast 30 sept. till
Kulturnämnden, Box 223
281 23 Hässleholm
kultur@hassleholm.se
FÖRENING..................................................................................................................................
KONTAKTPERSON...........................................E-post:……………………………………….
ADRESS...………………………………………………………………………………………
POSTADRESS..…………………………………………………………………………………
TELEFON................................................... MOBIL…...…………………………………...…..
BANKGIRONR ............................... ORGANISATIONSNR .......................................
Styrelse:

ordf:.......................................................................................Telefon......................
sekr:.......................................................................................Telefon......................
kassör:....................................................................................Telefon.....................

År 2013:
Antal medlemmar:.............................................Medlemsavgift...................................................
Antal sammankomster/repetitioner:..............................................................................................
Antal arrangemang/utställningar (offentliga)................................................................................
Antal arrangemang/utställningar (interna)....................................................................................
Publikantal totalt:......................
För Museer och Hembygdsgårdar -öppettider:.............................................................................
.......................................................................................................................................................
Bidrag sökes för verksamhet med kronor:......................................................
För att vara eller bli registrerad förening inom kulturnämndens ansvarsområde ska föreningen
ha sitt säte i kommunen, ha antagit skriftligt utformade stadgar, ha valt styrelse och revisorer,
vara uppbyggd enligt demokratiska principer och vara öppen för alla.
Bilagor som skall bifogas: Årsberättelse, ekonomisk berättelse och revisionsberättelse för år
2013. Ekonomisk kalkyl och verksamhetsplaner för år 2015 samt föreningens
verksamhetsmål.
Planerar ni projekt, jubiléer och liknande vg ange detta -gärna som separat bilaga.
Underskrifter
Härmed intygas att verksamhetsberättelse och ekonomisk berättelse är med verkligheten överensstämmande.

................................................................ ...................................................................
ordförande
uppgiftslämnare
................................................................ ...................................................................
namnförtydligande
namnförtydligande
Insändes senast 30 sept. till Kulturnämnden, Box 223, 281 23 Hässleholm
Eller kultur@hassleholm.se

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

ANSÖKAN OM KOMMUNALT BIDRAG
för KULTUR-och HEMBYGDSFÖRENINGA R ÅR 2015

KULTURNÄMNDEN
FÖRENING..................................................................................................................................
Övergripande mål
Kulturnämnden prioriterar tre utvecklingsområden:
• utveckling av kommunens barn-och ungdomskultur
• utveckling av kommunens amatörkultur
• utveckling av kulturen i kommunens ytterområden

Genom att varje förening som ansöker om kommunalt bidrag, till sin ansökan bifogar tydliga
och mätbara mål ges bättre möjlighet till kvalitetsutvärdering och uppföljning. Utvärdering av
föreningens måluppfyllelse genomförs årligen inför behandling av ny ansökan om kulturstöd.

Verksamhetsspecifika mål för år 2015
Under 2015 skall vår förening uppnå:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Vi försöker nå våra mål genom:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Långsiktiga mål. År 2018 skall vår förening ha uppnått:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………

Härmed intygas att målen överensstämmer med beslut i föreningens styrelse.
................................................................ ...................................................................
ordförande
uppgiftslämnare

UPPLYSNINGAR LÄMNAS PER TELEFON 0451-26 71 03 eller kultur@hassleholm.se

