Fylls i av alla som avser
söka basbelopp och/eller
riktade bidrag

Välj "Idrottsverksamhet"

Fotboll
Organisation som anhåller
om basbelopp och riktade
bidrag fyller i endast
totalbeloppet
t.ex. 5000€ basbelopp +
riktat bidrag ungdom
2000€ + riktat bidrag barn
1000€ = 8000€

Innebandy
Friidrott

3000 €
3000€
2000€

Endast fleridrottsförening
som söker för olika
undersektioner specifierar
här totalbelopp för
prioritetsgrupper per
sektion, t.ex. Fotboll
ungdom 2000€ +barn
1000€ = 3000€, Innebany
ungdom 3000€ + barn 0€,
Friidrott ungdom 1000€ +
barn 1000€

8000 €

Organisation som anhåller enbart
om riktade bidrag fyller i
totalbelopp för prioritetsgrupperna
t.ex. riktat bidrag ungdom 5000€ +
riktat bidrag barn 3000€ = 8000€

Idrotten har för
tillfället inga
projektbidrag att
söka! Denna del fylls
därför inte i.

Eventuella medlemsföreningar
T.ex. Ålands fotbollsförbund och/eller Ålands innebandyförbund

Resultat från bokslut

eller kassör

Fleridrottsförening som
söker för olika
undersektioner
behöver inkludera
sektionernas budgeter
och verksamhetsplaner
om de inte kan utläsas
ur föreningens budget/
verksamhetsplan.

Om redovisning lämnats enligt
instruktion per den 30 april behöver
dokumenten inte ladds upp, kryssa
bara i rutan.

Om redovisning lämnats enligt
instruktion per den 30 april behöver
dokumenten inte ladds upp kryssa
bara i rutan.

Stadgar måste lämnas om de
ändrats eller om det är fråga om
en ny organisation som inte
lämnat dem tidigare.

Alla föreninger måste ha en
drogpolicy för att kunna
erhålla bidrag för
idrottsverksamhet!
1. v
2. V
3V

T.ex.

Samhällsfinansierad idrottsverksamhet
förutsätts beakta principer för hållbar
utveckling. Det inneär att verskamheten
bedrivs ansvarsfullt utifrån
ekonomiska-, sociala och miljömässiga
aspekter.

1. Genom att erbjuda idrottsaktiviteter främjas människors hälsa = välmående.
2. I vår förening arrangeras årsmöte där alla medlemmar kan vara med och påverka.
3. Vår förening ordnar idrottsaktiviteter och -evenemang för olika åldrar och målgrupper.
Organisation som anhåller om riktade bidrag
skall här bifoga:
Bilaga för riktat bidrag (fastställd blankett),
om fleridrottsförening söker för flera
undersektioner krävs en bilaga/sektion
Föreningens barn- och ungdomspolicy

