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Ansökan om Lokalt Aktivitetsstöd 
 

Organisationer 3 – 20 år + HK Organisat ionsnummer 
      

Ansökan avser perioden (fr.o.m - t.o.m) 
      -       

                  
 

Föreningens/Lokala organisationens namn (hela namnet skrivs ut) Kommun Postgironummer 
                  
c/o – adress Utdelningsadress Postnummer och Ort Riksorganisation 
                        
Uppgiftslämnarens namn, adress och  telefon 
      
 

 
  Statligt 

stöd 
Summa närvarotillfällen per närvarokort  

fördelat på flickor och pojkar 
 

Kommunalt stöd 
 

 
Närvaro- 
korts  nr 

 
Huvudsaklig typ av 

aktivitet 

 

7-25 år 
samman-
komster 

 

Flickor 
 

3-6       7-12      13-16       17-20         HK 
år          år           år             år          21 år- 

 

Pojkar 
 

3-6       7-12     13-16       17-20         HK 
år          år          år             år           21 år- 

 

3-20 år 
samman-
komster 

 

3-20 år 
närvaro-

markerade 

 

Antal 
sam.komst 

på egen 
anläggning 

      Ev transport                                                                                     

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

                                                                                                

 Totalt  antal sammankomster och 
närvaromarkerade                                                                                     

 
Efter granskning av ovan redovisade närvarokort har vi funnit  uppgifterna vara i  enlighet med gällande bestämmelser för statsbidrag ti l l  ungdomsorganisationernas  
lokala verksamhet samt gällande kommunala bestämmelser. 
 
Ort:       Datum:       Firmatecknare underskrift: 
  namnförtydligande:                

1 ex. av ansökan till Knivsta Kommun samt  
1 ex. av ansökan till Föreningens riksorganisation/RF 
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Upplysningar och frågor 
 Om kommunalt stöd 
 Knivsta kommun 
 Tel 018-34 70 31 

E-post: knivsta@knivsta.se 
 
Om ev statligt stöd 

 Berörd riksorganisation. 
  
 Idrottsförening – statligt stöd 

Du ansöker om statligt LOK-stöd direkt på IdrottOnline, läs mer på Riksidrottsförbundets hemsida, www.rf.se. 
 
 Redovisning  

skall ske senast 25 augusti för aktiviteter som genomförts under perioden 1/1 – 30/6 
 och 25 februari för aktiviteter som genomförts under perioden 1/7 – 31/12 
 
 
 
      

HK 21 år - = handikappade 

 
Missbruk eller lämnande av oriktiga uppgifter kan medföra att en förening avstängs från bidrag. 
Även återbetalning kan krävas. Dessa handlingar skall arkiveras av föreningen i minst fyra år. 
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