Sista ansökningsdag

Hässleholms Fritid

25 februari 2018
Bidraget kan sökas via vår hemsida.
Kontakta fritidskontoret
för mer information.

Väpnaregatan 13 C, 281 50 Hässleholm, tfn: 0451-26 82 12
fritidskontoret@hassleholm.se, www.hassleholm.se

Ansökan om

lokalbidrag 2018

Föreningens namn

Lokalens eller anläggningens namn

Lokalens eller anläggningens adress, postnummer och ort

Kontaktperson

Tfn dagtid

E-postadress

Mobiltfn

Tfn kvällstid

Obligatoriska uppgifter

Ja

Nej

4 Har föreningen haft minst 15 sammankomster under året?
(Ska framgå i verksamhetsberättelsen och är ett krav för bidragsberättigande)

4 Söker föreningen verksamhetsbidrag?
(Avdrag sker med 60 % om föreningen inte är berättigad till verksamhetsbidrag)

4 Har föreningen anställd vaktmästare på egenägd anläggning motsvarande

minst 75 % sysselsättningsgrad? (Bifogas: Kopia på inkomstuppgift till Skatteverket)
4 Inkomst vid uthyrning eller annan inkomstbringande verksamhet 2017.

kr

(I de fall lokalen eller anläggningen inbringat föreningen inkomster i form av hyresinkomster,
försäljning etc. skall dessa redovisas separat. Redovisningen påverkar ej bidraget.)

Redovisning av 2017 års kostnader
Kostnader
Riktvärde

Driftskostnader
w Räntor på fastighetslån

(50 %)

w

Försäkringar (fastigheten)

+

(65 %)

w

El och uppvärmning

+

(65 %)

w

Vatten och avlopp

+

(65%)

w

Renhållning och soptömning (max 1500 kr)

+

(65 %)

w

Slamtömning

+

(65 %)

w

Sotning

+

(65 %)

w

Miljöavgifter/brandsyn

+

Summa driftskostnader
Fast arrende/årshyra

Övriga kostnader (specificeras på baksidan)

Fritidsförvaltningens noteringar

=

(65 %)
Kr

Kr

Kr

(50 %)

(75 %)

Bifogas: Kvitto, fakturakopia eller motsvarande
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Specifikation av övriga kostnader för 2017
Med övriga kostnader avses materiel för underhåll av fastigheten, kostnader för maskiner och diverse besiktningar. Fotbollsföreningar få ta upp
kostnad för målställning och ridföreningar får ta upp kostnader för föreningens egna eller inhyrda hästar. Arbets- och personalkostnader får bara
tas upp när arbetet eller regler kräver fackman eller där specialistkunskap krävs som inte föreningen kan tillhandahålla. Medlemsförsäkringar,
avskrivningar, amortering av lån, förbundsavgifter, arvoden, kontorsmateriel, kostnader för nyinvesteringar etc. är inte bidragsgrundande.
Bifogas: Kvitto, fakturakopia eller motsvarande
Hässleholms Fritids
noteringar
Text

Summa: (Överförs till sid 1.)

Kr

Bowlingklubbars redovisning av kostnader för 2017

Hässleholms Fritids
noteringar

Föreningar skall specificera sina hyreskostnader för träning och matcher inom Hässleholms kommun.

Träningsavgifter
Avgifter för seriematcher i Hässleholms kommun +
Summa: (Riktvärde 60 %.) =

Övrigt

Underskrift
Härmed intygas riktigheten i denna ansökan

Ort och datum

Underskrift och namnförtydligande av ordförande eller kassör

Fullständiga bidragsbestämmelser är tillgängliga på: www.hassleholm.se

Kr

