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Genom att använda denna blankett så godkänner du att din information lagras och bearbetas i register. Du har rätt att
begära utdrag, bli raderad och få lämnad information rättad. För mer information, se www.krokom.se/dataskydd.

Sökande organisation
Namn

Postgiro/bankgiro

Adress
Postadress

Telefon

Ansvarig uppgiftslämnare/kontaktperson

Telefon arbetet

Ansökan om: Ledarutbildningsbidrag
Utbildning/kurs

Ansökan om bidrag till: Intern ledarutbildning
Utbildning/kurs

Telefon bostaden

Antal
deltagare

Ant heldag
Minst 6 tim

Ant halvdag
2-6 tim

Bilaga

Sökt belopp

Antal
deltagare

Ant heldag
Minst 6 tim

Ant halvdag
2-6 tim

Bilaga

Sökt belopp

Vi uppfyller nedanstående krav för att erhålla föreningsbidrag enligt Kommunstyrelsens huvudregler (punkt 8, sid 3) i
bidragsnormerna:
•
Vi bedriver ungdomsverksamhet motsvarande minst 10 aktivitetsberättigade sammankomster per kalenderår.
•
Vi har minst 10 medlemmar i åldern 7 år och uppåt.
•
I vår styrelse ingår minst en person under 25 år.
•
Våra medlemmar bidrar själva genom att erlägga skälig medlemsavgift samt på andra sätt medverka stödjande till
organisationens ekonomi.

Vår ungdom under 25 år (OBS, obligatorisk uppgift, ansökan behandlas ej utan denna)
Namn

Personnummer

Adress och postadress

Telefon

Riktigheten av ovan lämnade uppgifter bestyrks
Datum

Namnförtydligande

KROKOM7222, v2.0, 2017-05-15

Underskrift ordförande/kassör

Sökt bidrag totalt kronor

Blanketten skickas till
Krokoms kommun
Kultur och Fritid
835 80 Krokom

Avdelningen för näringsliv, kultur och fritid
Krokoms kommun | Postadress 835 80 Krokom | Besöksadress Offerdalsvägen 8
Tel. 0640-161 00 | Fax 0640-161 05 | krokoms.kommun@krokom.se | www.krokom.se
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Bidragsbestämmelser
Ledarutbildningsbidrag
Syfte
Villkor

Bidraget ska underlätta och stimulera föreningarna att utbilda ledare för sin verksamhet, och avser
dem som redan är ledare eller kommer att arbeta som ledare.
Kursdeltagarna skall ha fyllt 13 år, men kan efter särskild prövning hos nämnden erhålla dispens.
Bidrag utgår ej för deltagande i kongresser, konferenser, förbundsmöten och liknande.
Föreningar som erhåller kommunala bidrag bör utbilda sina ledare gällande barn fysiska och psykiska
utveckling. Utbildningen bör även omfatta ungdomsdelaktighet, etik och moral.

Bidrag

För hel kursdag som skall omfatta minst 6 timmar utgår bidrag med 200 kr per heldag och deltagare.
För halv kursdag, som omfattar 2 till 6 timmar utgår bidrag med 100 kr per halvdag och deltagare.

Ansökan

Ansökan om bidrag till extern ledarutbildning (som anordnas av distrikt eller liknande) skall iinlämnas
senast tre månader efter avslutad kurs.
Till extern ansökan bifogas alltid:
-

Ansökan

deltagarintyg
kursprogram

Ansökan om bidrag till intern ledarutbildning i föreningen egen regi, ska i förväg lämnas till
kundcenter på kommunkontoret.
Efter slutförd intern utbildning ska kostandsredovisning inlämnas till kundcenter innan bidrag utgår.
Till intern ansökan bifogas alltid:
-

kursprogram (detaljerat)
deltagarförteckning
budget
kostnadsredovisning
namn på godkänd utbildad ledare

För övergripande bestämmelser angående bidragsnormer, se särskilt häfte.

