Medel till aktiviteter under övriga lov
(ej sommarlov)

Bakgrund
På regeringens uppdrag har socialstyrelsen fördelat medel till kommunerna för att utveckla
och genomföra avgiftsfria lovaktiviteter på andra lov än sommarlovet för barn- och unga
mellan 6-15 år.
Syftet med bidraget är att:




Stödja kommunerna att utveckla och genomföra aktiviteter som ger stimulans och
personlig utveckling under andra lov än sommarlovet,
utöka sina egna satsningar på lovaktiviteter,
stimulera både flickor och pojkars deltagande, främja integration, motverka
segregation och skapa nya kontaktytor mellan barn med olika social bakgrund.

Hur ansöker vi som förening?

78 000 kronor är avsatta för föreningar att söka och 60 000 är avsatta att söka för
ungdomsgårdars verksamhet under andra lov än sommarlovet. Ansök genom att fylla
i uppgifterna i ansökningsblanketten och skicka den till handläggaren, senast 31
december 2018.
Vad händer sen?

Senast tio arbetsdagar efter att vi mottagit er ansökan kommer vi att skicka er en
bekräftelse på detta.
När får vi pengarna?

Stödet till föreningen kommer att betalas ut när aktiviteten är utförd och
redovisningen är inskickad till:
Nordanstigs kommun Box 56, Att: Andreas Mossnelid, 829 21 Bergsjö.

Nordanstigs kommun redovisar sedan till socialstyrelsen. Det är därför viktigt att ni
sparar alla kvitton, fakturor och närvarolista för att styrka er ekonomiska redovisning.
Kontakta oss gärna om du har frågor eller vill bolla en ansökan!
Andreas Mossnelid, fritidskonsulent
andreas.mossnelid@nordanstig.se
070-578 31 40, 0652-36000

Medel till aktiviteter övriga lov
Ansvarig förening
Föreningens namn

Organisationsnummer

Adress

Telefonnummer

Postadress

Mobiltelefon

E-post

Kontaktperson för aktiviteten
Namn

Telefonnummer

Beskrivning av aktiviteten

Beskriv kortfattat aktiviteten som medlen avser

Startdatum för genomförande (åååå-mm-dd)

Slutdatum för genomförande (åååå-mm-dd)

Syftesbeskrivning

Beskriv vad ni hoppas att aktiviteten ska leda till

Ekonomi och kontouppgifter
Summa av beräknade utgifter

Summa av beräknade intäkter

Varav stöd från kommunen

Bank-/Plusgiro

Tips: Kom ihåg att fylla i den ekonomiska kalkylen för bidraget nedan!

Intäkter

Belopp

Lov aktivitetsbidrag

Utgifter
Utgift

Belopp

Annan intäkt

Belopp

Utgift

Belopp

Annan intäkt

Belopp

Utgift

Belopp

Summa intäkter

Totalt

Summa utgifter

Totalt

Ordförande

Kontaktperson för aktiviteten

Namnförtydligande
Datum (åååå-mmdd)
Ort

Namnförtydligande

Underskrift

Datum (åååå-mmdd)

Underskrift

Ort

Blanketten skickas till:
Nordanstigs kommun, Box 56, Att: Andreas Mossnelid, 829 21 Bergsjö

