
   
 
 
 
 
 

   

  

   

 
        

 
      

 
      

 
      

  
            

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 
      

 

   

 
  

  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

                  

             

 
      

 

           
         

 
 
  

   
 
 
    

      
 
   

 
 

  

 

Ansökan om kommunalt aktivitetsstöd
 

Sänds till:	 Nora kommun 
Tingshuset 
713 80 Nora 

OBS! Ansökan för våren insänds senast den 25 augusti, ansökan för hösten insänds senast den 25 februari. 

Föreningens namn Föreningsnummer 

c/o adress Ansökan avser perioden 
År 1januari-30 juni 1 juli-30 december 

Utdelningsadress Kommun 

Postnr och ort Postgironummer/Bankgironummer 

Uppgiftslämnarens namn Telefon (dag) 

Uppgiftslämnarens adress Telefon (kväll) 

Redovisat antal bidragsberättigande sammankomster 

Närvarokortets 
nummer 

Huvudsaklig aktivitet 
Antal 

sammankomster 
(5-20 år) 

Summa 

Uppgifterna behandlas i enlighet med GDPR bestämmelserna 

Efter granskning av ovan redovisade närvarokort har vi funnit uppgifterna vara i enlighet Kommunens notering 
med gällande bestämmelser för Kommunalt Aktivitetsstöd till idrottsföreningens lokala 
verksamhet. 

....................................................... 
Ort och datum 

...................................................................... 
Föreningens ordförande eller kassör 

...................................................................... 
Namnförtydligande 
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