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Ansökan om investeringsbidrag  

Ansökan insändes till Gullspångs kommun, Investeringsbidrag, Box 100, 542 21 

Mariestad. Eller via mail till kommun@gullspang.se Ansökan ska vara kommunen 

tillhanda senast den 30 april för att ingå i den första prioriteringsomgången. 
 

Denna blankett grundar sig på kommunens Riktlinjer för investeringsbidrag till  

föreningar (antagna av Kommunfullmäktige 2019-02-04,) och riktar sig främst till 

föreningar som bedriver ungdomsverksamhet. Summan pengar som finns tillgänglig för 

investeringsbidrag varierar från år till år. När pengarna är slut är det inte längre möjligt att 

ansöka om investeringsbidrag förrän nästkommande år. Bidrag kan betalas ut för belopp 

upp till 30 % av investeringskostnaden eller högst 50 000 kr. Investeringar som förväntas 

bidra till sänkta omkostnader för föreningen i framtiden prioriteras. Mer information om 

bidraget och vilka krav som måste vara uppfyllda för att ansökan ska bli godkänd finns att 

läsa i riktlinjerna som finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gullspang.se 
 

 

Allmänna uppgifter 

 
Grundregler 

 
För att vara berättigad till bidrag måste föreningen uppfylla samtliga nedanstående 
generella krav samt stå bakom kommunens värdegrund. Markera att respektive regel är 
uppfylld! 

 

Generella krav 

Föreningen ska bedriva sin verksamhet inom kommunen samt 

vara registrerad i kommunens föreningsregister. 

Föreningen har antagit föreningsstadgar samt har en vald styrelse 

Föreningen ska bedriva sin verksamhet i en drogfri miljö 

Föreningen tillämpar demokratiska principer 

Föreningen ska vara politiskt och religiöst obunden 

 

Värdegrund 

Föreningen är öppen för alla människor oavsett nationalitet, trosuppfattning eller 

sexuell läggning 

Föreningen främjar jämställdheten mellan män och kvinnor 

Föreningen främjar integration 
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Föreningsuppgifter 
 

Föreningen namn Kontaktperson 

Adress Postnr och ort 

Epost Tel 

Postgiro Bankgiro 

Organisationsnummer 

 

 
Beskrivning av investeringen samt behovet 
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Beskrivning av kostnaderna (ska styrkas med offerter, fakturor eller ev. egna 
beräkningar – namnge då gärna vilka firmor ni planerar att anlita) 

 

Ansökt belopp, kronor 

 
Hur bidrar investeringen till att sänka framtida omkostnader? 

 

Vilka bidrag från övriga organisationer, stiftelser eller myndigheter har ni sökt? 
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Bilagor och underskrift 

 
Med denna ansökan lämnas följande bilagor (kopior): 

 

Den senaste årsredovisningen innehållande 

Verksamhetsberättelse 

Balans - och resultatrapport 

Revisionsberättelse 

Årsmötesprotokoll 

Kopior på ansökningar om bidrag från andra organisationer och myndigheter 

Kostnadsofferter, fakturor eller egna kalkyler 
(Dokument som sedan tidigare är inskickade till kommunen i ansökan om föreningsbidrag behöver inte 

skickas in igen) 

 
Personuppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att bli föremål för behandling hos kommunen enligt 

Personuppgiftslagen och kommer att användas för handläggning av ditt ärende. Då uppgifterna ingår i handling hos 

myndighet som är allmän kan uppgifterna komma att lämnas ut till en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra 

så enligt lag. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. 

Personuppgifter som uppges i denna ansökan kommer att sparas under tre år för att möjliggöra administration och 

handläggning samt för statistiska ändamål. 

 

Personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter 

vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra 

invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på 

kommun@gullspang.se 

 

Du når vårt dataskyddsombud på telefon: 0506-777 083 

E-post: dataskyddsombud@gullspang.se 

 

Genom att du skriver under godkänner du att vi lagrar dina uppgifter. Alla uppgifter behandlas enligt de lagar och 

regler som gäller för hantering av personuppgifter och om dataskydd. Behandling av uppgifterna krävs för att 

handläggningen av denna ansökan ska kunna fullföljas. 
 

 

Riktigheten i ovan angivna uppgifter samt bilagor intygas av 

Ort Datum 

Underteckning ordförande Namnförtydligande 

Underteckning kassör/revisor Namnförtydligande 

 

Jag intygar att jag tagit del av information om hantering av de personuppgifter som lämnas. 
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