STIFTELSEN KARIN OCH ERNST
AUGUST BÅNGS MINNE

ANSÖKAN om bidrag år 201ϴ
Datum för ansökan

Bergsgatan 20, 112 23 Stockholm
Telefon: 08-651 43 40

Belopp som söks

ǀ͘Projektnamn:

e-post: Bangs@telia.com
Webbsida: www.bangs-stiftelse.se

Information om ansökan:
Fyll i ansökan fullständigt. En ofullständig ansökan kan inte behandlas. Skicka inga bilagor. Ansökan ska skickas in per e-post eller per post och ska
vara inne hos Bångs stiftelse senast den MDQXDUL.
Bångs stiftelse gör en preliminär bedömning av ansökan och meddelar föreningen om bidrag kan beviljas. Efter denna bedömning beslutas
antingen om avslag eller preliminärt godkännande och föreningen kommer att uppmanas att skicka in ett fullständigt bokslut (med resultaträkning,
balansräkning och revisionsberättelse) och stadgar. Läs mera på vår webbsida om hur dessa dokument ska vara utformade eller om du behöver
annan kompletterande information om ansökningsförfarandet. Förening som inte kan beviljas bidrag får besked via e-post.

Uppgifter om föreningen

Stiftelsens anteckningar

Namn

Ansökan komplett
postnr och ort

Postadress

Preliminärt belopp

e-post

Beviljat belopp

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌ ĂŶŬͲͬƉůƵƐŐŝƌŽ
Clearingnr

Bankkontonummer

Avslag

&ƂƌĞŶŝŶŐĞŶbildades år
Föreningens syfte (max ~250 tecken)

Redovisning godkänd

Antal medlemmar

Bordlägges

Föreningens ordf. sekr. kassör samt revisor
Namn
Ordf.

Telefon

Postadress

E-post

Postadress

E-post

Sekr.
Kassör
Revisor

Kontaktperson för den aktuella ansökan
Namn

Telefon

Ekonomiska uppgifter om föregående verksamhetsår/kalenderår
Överskott

Underskott

Har bidrag erhållits från Bångs stiftelse
under de senaste fem åren?
Ja

Nej

Har bidrag för samma ändamål som nu söks hos
Bångs stiftelse, sökts eller kommer att sökas hos
annan bidragsgivare för innevarande år?
Ja

Nej

HUR HAR NI FÅTT KÄNNEDOM
OM BÅNGS STIFTELSE ?

Erhållna bidrag/gåvor

Eget kapital

Därav i fastighet

Om Ja, ange år och belopp
År

belopp

Om Ja, ange hos vilken/vilka och ansökta belopp

BESKRIVNING AV PROJEKTET OCH DESS KOSTNADER
Bidraget är avsett att användas till följande projekt eller aktivitet. OBS att utrymmet är begränsat.
Projektets syfte och mål: max ~300 tecken

Beskrivning av projektets aktivitet/er: max ~1 800 tecken

Projektbudget
Poster

Utgifter

Summa utgifter:

Intäkter

Summa intäkter:

Belopp som
söks från
Bångs Stiftelse:

Underskrift av föreningens oƌĚĨƂƌĂŶĚĞ

Underskriften innebär att ordföranden intygar att lämnade uppgifter är korrekta.
DatuŵEamnförtydligandeEĂŵŶƚĞĐŬŶŝŶŐ

Beviljat bidrag ska efter avslutat projekt redovisas till Bångs stiftelse. Redovisning ska ske senast den 31 oktober 201ϵ. Bidrag
som inte används ska återbetalas till Stiftelsens bankgiro, nummer 5335-1367. Avser ni att ansöka om bidrag även nästa år
måste dock redovisningen till Bångs Minne lämnas innan en ny ansökan kan behandlas av styrelsen.
Läs mer om redovisningskraven på vår webbsida.

