
Projektbidragsansökan för     
 

Ett projekt av föreningen     

  

 

Projektbeskrivning 
(I beskrivningen av projektet, se till att förklara vad det kommer att skapa för glädje för 
er förening och för distriktet i allmänhet. Gör det tydligt vilken er målgrupp är. Ta upp 
saker som planerade datum, risker och möjligheter, samt eventuella samarbetspartners. 
) 
 

Ansvarig person  

Telefonnummer  

Mailadress  

Föreningens kontouppgifter  

STOCKHOLM



Komplett budget 
(Ifall er budget är för komplicerad för att summera nedan så bifoga den i ett separat 
dokument. Då kommer ni sannolikt även behöva presentera den på ett styrelsemöte. 
Fyll på respektive kolumn med de intäkter och de utgifter ni förväntar er) 
 

Intäkt Belopp 
  
  
  
  
   
  
  
  
   
  
  
  
Totalt:  
 
Utgift Belopp 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
Totalt:  
 
 



Summa som söks 
(Gör det tydligt vilken summa ni söker i bidrag, och vad pengarna kommer att användas 
till. Även om ansökan beviljas kan det hända att styrelsen väljer att bidra med en annan 
summa) 
 
 
 

 

Annat stöd 
(Ifall er förening skulle ha nytta av, eller vara i behov av annat stöd än det rent 
ekonomiska kan ni förklara det här. Exempelvis en mentor, material som distriktet kan 
låna ut, kontakter eller marknadsföring) 
 

 

 
Motivation 
(Varför ska Sverok Stockholm bevilja er ansökan? Tryck särskilt på sådant som har att 
göra med våra prioriteringar: rekrytering, bestående värden för hobbyn i Stockholm, 
nyskapande, samarbeten med andra föreningar, skapande av mötesplatser. ) 
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