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Bilaga till ansökan om verksamhetsunderstöd 

 
FORMULÄR FÖR SAMMANDRAG AV FÖRENINGENS VERKSAMHET 

 
 
Förening: ____________________________________________ År: __________ 
 
Medlemsantal/Medlemmar under 29 år: ___________/___________ 
 
Verksamhetsutgifter (bokslut):  ______________________ € 
 
Övriga utgifter (bokslut):   ______________________ € 
 
Budgetens utgifter:   ______________________ € 
 
Egna verksamhetsutrymmen: ______________________________________________ 
 
 

VERKSAMHETSBERÄTTELSE, Sammandrag  Antal Deltagare totalt 

1. Arrangerade tävlingar   

2. Deltagande i tävlingar   

3. Arrangerade matcher   

4. Bortamatcher    

5. Arrangerade turneringar, bolagsserier   

6. Deltagande i turneringar, bolagsserier   

7. Arrangerade läger   

8. Deltagande i läger   

9. Internationella läger   

10. Övrig internationell verksamhet   

11. Ordnade utfärder, vandringar   

12. Deltagande i utfärder, vandringar   

13. Motionsevenemang   

14. Simskolor   

15. Evenemang för specialgrupper   

16. Festevenemang   

17. Upplysningsarbete   

18. Diskussionsmöten   

19. Uppträdanden   

20. Övriga evenemang   

21. Deltagande i av andra ordnade evenemang   

EVENEMANG SAMMANLAGT:   
22. Ledda träningar (tränare/ledare närvarande)   

23. Ledda klubbar (ledare närvarande)   

24. Teater, sångkör, orkester m.m. övningar   

25. Fri hobby-, spel-, m.m. verksamhet   

VERKSAMHET SAMMANLAGT:   
 
 

Datum:______________      Underskrift:__________________________________
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Råd för att fylla i verksamhetsberättelsens sammandrag: 
 
 
Antalet evenemang och funktioner fylls i samt sammanlagda antalet deltagare i alla evenemang och funktioner. En 
förening kan anordna evenemang och verksamhet även genom samarbete med andra föreningar och anteckna 
dem i sammandraget av den egna verksamhetsberättelsen. 

1. Arrangerade tävlingar: T.ex. idrott, teckning, musik, färdigheter m.m. 

2. Deltagande i tävlingar: Föreningens medlemmar har deltagit i tävlingar som andra föreningar arrangerat. 

3. Arrangerade matcher: Antalet hemmamatcher, som föreningen arrangerat och antalet egna spelare. 

4. Bortamatcher: Antalet bortamatcher och antalet egna spelare i laget som deltagit i bortamatcher (Deltagare 
totalt=antalet spelare i varje match räknas ihop). 

5. Arrangerade turneringar, bolagsserier: Antalet matcher och antalet spelare som deltagit. 

6. Deltagande i turneringar, bolagsserier: Antalet matcher och antalet spelare som deltagit. 

7. Arrangerade läger: Idrott, ungdom, konst m.m. 

8. Deltagande i läger: Deltagande av föreningens medlemmar. 

9. Internationella läget: Deltagande av föreningens medlemmar. 

10. Övrig internationell verksamhet: Vänortsverksamhet m.m. 

11. Ordnade utfärder, vandringar: Ordnade av föreningen 

12. Deltagande i utfärder, vandringar: Deltagande av föreningens medlemmar. 

13. Motionsevenemang: Skidutfärder, cykelutfärder, motionsjippon, parkgympa m.m. 

14. Simskolor: Ordnade av föreningen (Antalet simskolor, deltagare = deltagande i undervisningen totalt). 

15. Evenemang för specialgrupper: Bl.a. handikappade, mental rehabilitering, rörelsehämmade, personer med 
olika störande sjukdomar, åldringar, barn under skolåldern, invandrare o.s.v. 

16. Festevenemang: Antalet festevenemang som föreningen ordnar och antalet deltagare sammanlagt. 

17. Upplysningsarbete: Nykterhetsupplysning, hälsoupplysning m.m. 

18. Diskussionsmöten: Ordnade av föreningen. 

19. Uppträdanden: Teater, sångkörer, orkester m.m. 

20. Övriga evenemang: Övriga evenemang ordnade av föreningen. 

21. Deltagande i av andra ordnade evenemang: Festevenemang, upplysningsarbete diskussionsmöten, 
gemensamma sammanträden m.m. 

EVENEMANG SAMMANLAGT: Punkterna 1 - 21 sammanlagda antal evenemang samt sammanlagda antal 
deltagare. 
 

22. Ledda träningar (tränare/ledare närvarande): Träningar för enskilda idrottare, lagträningar m.m. 

23. Ledda klubbar (ledare närvarande): Kockklubbar, pysselklubbar, naturklubbar, 4H-klubbar, idrottsskolor, m.m. 
hobbyklubbar. 

24. Teater, sångkör, bänd  m.m. övningar: Samövningar för ifrågavarande grupp. 

25. Fri hobby-, spel-, m.m. verksamhet: T.ex. Fria verksamhetsgrupper för ungdomar eller spelkvällar ordnade av 
föreningen, övningar i gym m.m. 

VERKSAMHET SAMMANLAGT: Punkterna 22 - 25 sammanlagda antal funktioner samt sammanlagda antal 
deltagare. 
 

 
Formuläret för sammandrag av föreningens verksamhet ska fyllas i enligt verksamhetsberättelsen och 
bokslutet d.v.s. presenterade uppgifter kan direkt bekräftas ur föreningens verksamhetsberättelse och 
bokslut. 
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