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Ansökan skickas till 
utvecklingsavdelningen@vimmerby.se 

eller skickas till: 
Vimmerby kommun 
Utvecklingsavdelningen 
598 81 Vimmerby  

Utvecklingsavdelningen 

Driftsstöd 
lokalägande förening 

Sista ansökningsdag 25 januari 

Allmän information 

Föreningens namn Bankgiro/plusgiro 

Adress (ev. c/o) 

E-post Telefon 

Tillhör riksorganisation 

Ordförande i föreningen 

E-post Telefon 

Kontaktperson om ej ordförande 

E-post Telefon 

Totalt antal medlemmar vid senaste årsskiftet 

Kompletterande dokument och uppgifter 
Till ansökan ska följande obligatoriska dokument bifogas. Om någon av nedanstående dokument inte 
kan bifogas vid ansökningstillfället ska föreningen inkomma med dem snarast efter att de har 
upprättats.  

Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår 

Resultat- och balansräkning för senast avslutat verksamhetsår 

Revisionsberättelse  

Årsmötesprotokoll
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Lokalens driftskostnader 
Hyra/arrende 
avgifter 
Vatten och avlopp 

El och värme  

Soptömning 

Snöröjning 

Sotning 

Försäkring 

Ev. miljöavgifter 

Summa 
driftskostnader 

Lokalens intäkter 

Hyresintäkter  

Kommunalt stöd     

Övriga intäkter   

Summa intäkter    

Uthyrning och sammankomster
Antal externa 
uthyrningar  
Antal egna 
aktiviteter/arrangemang 

Samtliga kostnader och intäkter ska kunna hänvisas till den ekonomiska rapporten. 

Kommentarer, möjlighet finns att bifoga separata dokument 

Information om behandling av personuppgifter i blanketten 

Personuppgifterna behandlas för att identifiera berörda personer, för att kunna kontakta personer och för att 
kunna handlägga ärendet. Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse.  
Mottagare och personuppgiftsansvarig är kommunstyrelsen Vimmerby kommun. 
Mer information www.vimmerby.se/dataskydd 

Här intygas att uppgifterna i denna ansökan är korrekta 
Underskrift föreningens firmatecknare/ordförande Datum 

Namnförtydligande 

http://www.vimmerby.se/dataskydd

	Driftsstöd lokalägande förening

	Skriv ut: 
	Föreningens namn: 
	Bankgiro/plusgiro: 
	Adress (ev: 
	 c/o): 

	Tillhör riksorganisation: 
	Ordförande i föreningen: 
	E-post2: 
	E-post1: 
	Telefon1: 
	Telefon2: 
	Verksamhetsberättelse för senast avslutat verksamhetsår: Off
	Kontaktperson om ej ordförande: 
	E-post3: 
	Telefon3: 
	Totalt antal medlemmar vid senaste årsskiftet: 
	Resultat- och balansräkning för senast avslutat verksamhetsår: Off
	Revisionsberättelse: Off
	Drift Vatten och avlopp: 
	Drift El och värme: 
	Drift Soptömning: 
	Drift Snöröjning: 
	Drift Sotning: 
	Drift Hyra/arrende avgifter: 
	Drift Försäkring: 
	Drift Ev: 
	 miljöavgift: 

	Drift Summa driftskostnader: 
	Intäkter Hyresintäkter: 
	Intäkter Kommunalt stöd: 
	Intäkter Övriga intäkter: 
	Intäkter Summa intäkter: 
	Antal externa uthyrningar: 
	Antal egna aktiviteter: 
	Kommentarer: 
	Datum: 
	Namnförtydligande: 
	Årsmöte: Off


