
Kultur- och fritidsnämnden

Uppgifter om projektet

Sökandes för och efternamn Personnummer

Adress E-post

Postnummer Ort Telefonnummer

Hemsida Bank och kontonummer

Medsökandes för och efternamn Personnummer

E-post Telefonnummer

Medsökandes för och efternamn Personnummer

E-post Telefonnummer

Medsökande 2

Huvudsökande

Medsökande 1

Personuppgifter

Projektets namn

Datum för arrangemang Plats för arrangemang

Jag/vi ansöker om:

…………………………    Kr Maxbelopp 10 000 kr

Aktivitetcoach har gjort en bedömning:              Signatur: …………………………………………………….

Jag har läst och godkänner villkoren 
Huvudsökandes underskrift och datum:

Ansökan – Snabb Slant



Kultur- och fritidsnämnden

Projektbeskrivning

Ansökan – Snabb Slant

Projektnamn

Genomförande - Vad ska du/ni göra? Vem gör vad?

Målgrupp – För vem ska du/ni göra detta?

Vad har du/ni redan tillgång till?



Kultur- och fritidsnämnden

Projektbeskrivning

Ansökan – Snabb Slant

Vad saknas för att du/ni ska kunna genomföra projektet?

Vilka eventuella samarbetspartners finns?

Hur ska du/ni marknadsföra projektet?

Övrigt



Kultur- och fritidsnämnden

Budget

Ansökan – Snabb Slant

Projektets namn

Utgifter Intäkter

Rubrik Belopp Rubrik Belopp

Summa utgifter Summa intäkter

Summa underskott

Här är en mall för att göra en budget för ert projekt. Under rubriken INTÄKTER skrivs de 
intäkter som du / ni räknar med att få till projektet som t ex biljettintäkter, sponsring, 
stipendier eller bidrag. Under rubriken UTGIFTER skrivs kostnader som t ex lokalhyra eller 
hyra av teknisk utrustning, tryck av affischer etc. 

OBS! Förklara även i text vem ni har fått eventuell sponsring eller bidra av samt vilken typ av 
utrustning eller lokal som ska hyras etc. 

Villkor för Snabb Slant
1. Stipendiet ska användas till nedanstående projekt.
2. Ansökan inkl. bilagor utformas i samarbete med 

aktivitetscoachen.
3. Projektet ska rapporteras till Kultur- och fritidsnämnden på 

särskild blankett senast en månad efter genomförandet.



Kultur- och fritidsnämnden

Projektrapport
Inlämnas till Kultur- och fritidsnämnden senast 30 dagar efter genomförd aktivitet / projekt. 

Redovisning – Snabb Slant

Projektnamn

Genomfördes som det var tänkt? (enligt ansökan) Om inte, vad ändrades och varför?

Lärdomar och erfarenheter – Vad har du/ni lärt er av projektet? Skulle du/ni gjort något 
annorlunda om det skulle göras igen?

Ekonomisk redovisning – Beskriv hur pengarna användes. Redovisa med kvitton. 

Utgå från budgeten i ansökan.

Hur många var med på arrangemanget/projektet?

Övrigt
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