
 
 

  
 

 

 

  

   

 

 

 

 

 

   

 

 

   

  

 

 

  

 

  

  

 

 

  

  

  

 

 

  

Sid 1 (3) 

Ansökan om investeringsbidrag för
föreningsägda lokaler/anläggningar

Föreningsservice 

792 80 Mora 

foreningsservice@mora.se 

Investeringsbidrag kan erhållas för nybyggnation, ombyggnad och dylikt, däremot inte till inventarier. 

Ansökan avser år 

Sökande förening

Namn 

c/o 

Organisationsnummer 

Utdelningsadress 

Telefon dagtid (även riktnummer) 

Mobiltelefon 

E-postadress 

Webbadress 

Postnummer BG/PG/Konto 

Postort Föreningen tillhör riksorganisation 

Bilagor

Till ansökan bifogas kopior på: 

Verksamhets- och ekonomisk berättelse (obligatorisk) 

Årsmötesprotokoll (obligatorisk) 

Uppdatering till föreningsregistret (obligatorisk) 

Offertunderlag för investeringen (obligatorisk) 

Kopia på ägarförhållande (obligatorisk) 

Övriga handlingar .................................................................................................................................................. 

Anläggning/lokal

Namn 

Utdelningsadress 

Postnummer 

Postort 

I anläggningen/lokalen bedrivs följande verksamhet/-er 

Investeringsbehov

Beskrivning av behovet och nyttan med investeringen 

mailto:foreningsservice@mora.se


  

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

     

Sid 2 (3) 

Föreningsservice 

Kostnadsberäkning Föreningsservices noteringar 

Åtgärd Kostnad (kr) 

Summa kostnader 

Finansiering 

Belopp (kr) 

Egna medel 

Lån 

Beräknat bidrag från kommunen 

Annat bidrag (ex. från RF, sponsring) 

Summa finansiering 

Eget arbete

Uppskatta antalet ideella arbetstimmar * 

* Underlaget är inte bidragsgrundande men kan finnas med i bedömningen. Uppgiften är i första hand till för att åskådligöra de ideella insatser som utförs i samband
med investeringsarbetet. 



  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

    

  

Sid 3 (3) 

Föreningsservice 

Kontaktpersoner

Ordförande 

Förnamn 

Efternamn 

Utdelningsadress 

Postnummer 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Kassör 

Förnamn 

Efternamn 

Utdelningsadress 

Postnummer 

Postort 

Telefon (även riktnummer) 

E-postadress 

Övriga upplysningar

Underskrifter 

Ort och datum 

Underskrift ordförande 

Namnförtydligande 

Underskrift kassör 

Ort och datum 

Namnförtydligande 

Sista ansökningsdatum är 31 mars för kommande år. 

Ansökan skickas till: 
Mora kommun 
Föreningsservice 
792 80 Mora 

Information och förfrågningar: 
Föreningsservice 
föreningsservice.fritid-kultur@mora.se  

Välkommen med er ansökan! 

mailto:f�reningsservice.fritid-kultur@mora.se


Föreningsservice 

Hantering av personuppgifter: 

Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen. 
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida. 
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