
STIFTELSEN KARIN OCH ERNST ANSÖKAN om bidrag år 2019 
AUGUST BÅNGS MINNE 

Uppgifter om föreningen 
Organisationsnummer 

Föreningens namn 

Postadress Postnr och ort 

c/o  Kontaktperson  

e-post  

Bankontonummer 

Föreningen 
bildades år  Antal medlemmar  

Föreningens syfte (max 250 tecken / max 5 rader) 

Föreningens firmatecknare 

Namn Telefon E-post 
Firmatecknare 1 

Firmatecknare 2 

Kontaktperson – om annan än firmatecknare 

Föreningens ekonomi – föregående verksamhetsår 

Överskott Underskott Eget kapital Därav i fastighet 

Har föreningen tidigare (senaste fem åren) erhållit bidrag från Bångs minne? Har bidraget redovisats? 
År Belopp Datum för redovisning  

Ja  Nej 

HUR HAR FÖRENINGEN FÅTT INFORMATION OM STIFTELSEN KARIN OCH 
ERNST AUGUST BÅNGS MINNES BIDRAG TILL FÖRENINGAR?  

Har tidigare sökt bidrag 
Genom sökning på Internet t.ex. Fonder och stiftelser 
Information från medlem av föreningen, annan förening eller kollega 
Centralförbund eller motsvarande 
Annons 
Utskick från Stiftelsen Karin och Ernst August Bångs minne 
Vet ej 

Stiftelsens anteckningar 

 Preliminärt belopp 

Beviljat belopp 

 Avslag 

Datum för ansökan 

Uppgifter om aktivitet för vilket bidrag söks 
Stiftelsen Karins och Ernst August Bångs minne ger bidrag till aktiviteter för sociala ändamål i syfte att främja vård och fostran av barn och unga upp till 18 år. 
Prioriterade verksamheter utifrån stadgarna och styrelsens beslut är föreningar som arbetar för att minska drogmissbruk, motverka utstötning och öka 
förståelse och solidaritet mellan olika folkgrupper, främjar social gemenskap för unga som på grund av funktionsnedsättning eller av andra skäl har behov av 
stöd och uppmuntran.  
Ange vilken kategori den tänkta aktiviteten bäst motsvarar. 

A. 
B. 
C. 
E. 

F. 

G. 

H. 

J. 

Aktiviteter för att förebygga missbruk och beroende – ANDT  
Aktiviteter för att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga 
Aktiviteter för barn och unga som lever med funktionsvariationer 
Aktiviteter för motverka våld i nära relationer som påverkar barn 
och unga 
Aktiviteter för att främja förståelse mellan folk och 
samhällsklasser/-grupper 
Aktiviteter för att främja integration av barn och unga bland 
nationella minoriteter och migranter 
Aktiviteter med inriktning på Lägerverksamhet, Fritidsgårdar, 
4H-verksamhet, Teater mm 
Övriga aktiviteter för barn och unga 

Belopp som söks  

Eventuellt projektnamn: 

Bank- eller
plusgironummer:

Clearingnr: Bank:

Ansökan komplett

 Redovisning godkänd

 Bordlägges 

 Referensnummer 



BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH FINANSIERING 

Antal barn/unga som nås av aktiviteten 

Beskrivning av projektets mål och aktiviteter max 2000 tecken eller max 22 rader

Projektbudget 
Poster Utgifter Intäkter 

Summa utgifter Summa intäkter Belopp som söks 

Underskrift av firmatecknare 
Underskrift/signering innebär att firmatecknaren intygar att lämnade uppgifter är korrekta. 
samt ett godkännande att lämnade personuppgifter registreras och sparas enligt stiftelsens GDPR-policy.
Datum                                                  Namnförtydligande                       Namnteckning 
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