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Ansökan om bidrag till
social organisation
Du kan också göra ansökan direkt på webben via E-tjänster och blanketter på www.ljungby.se
Föreningen
Föreningens namn

Organisationsnummer

Adress

Postnummer

Postort

Utbetalning av bidrag
Ange ett av nedanstående alternativ för utbetalning av bidrag, kontot ska stå på föreningen
Kontonummer
Bankgiro
Plusgiro
eller
Clearing

Kontonummer

Bankens namn

Bankkonto
Kontaktpersoner
Föreningens ordförande

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Föreningens kassör

Postort

Telefonnummer

Adress

Postnummer

Ansökan

Postort

Bilagor

Antal aktiva medlemmar från
Ljungby kommun:

Verksamhetsberättelse för föregående år

Antal stödjande medlemmar:

Ekonomisk redogörelse för föregående år

Medlemsavgift:

Annat:………………….............................
…………………………………………………..

Antal aktivitetstillfällen:

…………………………………………………..
Antal styrelsemöten:
Underskrift
Ordförandes underskrift

Kassörens underskrift

Datum

Skickas till
Ljungby kommun
Individ- och familjecenter
341 83 Ljungby
POSTADRESS

TELEFON

ORG NR

Ljungby kommun, 341 83 Ljungby

0372-78 90 00 vx

212000-0670

E-POST

FAX

WEBBPLATS

socialnamnden@ljungby.se

0372- 152 55

www.ljungby.se
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Bidrag till sociala organisationer
-

Ansökan ska göras på avsedd blankett och vara socialnämnden tillhanda senast 15 april.
Till ansökan ska verksamhetsberättelse och ekonomisk redogörelse för föregående år
bifogas.
Beslut om tilldelning fattas i socialnämndssammanträdet i juni.
Utbetalning av beslutad tilldelning görs i juni

Allmänna förutsättningar
Organisationen ska
-

vara en ideell förening öppen för alla
utföra socialt arbete i Ljungby kommun
ha sitt säte i Ljungby kommun
om lokalförening saknas, ha sitt säte i Kronobergs län
ha antagit skriftligt utformade stadgar
ha vald styrelse som ansvarar för verksamheten
ha minst 3 styrelsemöten under verksamhetsåret
ha minst 5 aktivitetstillfällen under verksamhetsåret
ha medlemsmatrikel med minst 10 medlemmar
ta ut en skälig medlemsavgift

Som medlem räknas den som under närmast föregående redovisningsår varit registrerad som medlem och
betalat medlemsavgift.

Bidragsformer
-

Bidraget baseras på det sociala arbetet.

Bedömningsgrunder
Socialnämnden avgör vilka verksamheter som bedöms bidra med den största nyttan i nämndens
ansvarsområde. Nämnden prioriterar verksamheter som är direkt individstödjande och som organiserar och
aktiverar människor, vilka av olika anledningar behöver särskilt stöd.

