
SØKNADSSKJEMA FOR KOMMUNAL DRIFTSSTØTTE 
TIL LAG OG FORENINGER 2020: 

Opplysninger om foreningen:
Navn på lag eller foreningen:
Adresse:
Navn på leder/formann:
E-post adresse:
Midlene sendes til:
Kontonummer:

Medlemstall: 2018      2019
Under 18 Over 18 Under 18 Over 18

Antall registrerte medlemmer:

Medlemskontingent:         Barn          Voksne   Familie
Opplysninger om medl. kontingent siste år:

Har laget/foreningen flere undergrupper eller avdelinger: Nei__ Ja__ (sett kryss)
I tilfelle ja. Hvilke grupper/avdelinger?

Navn på gruppa/avdelinga: Navn på formann/leder:

Har undergruppene eget styre med faste styremøter: Ja__  Nei__ (sett kryss)

Aktivitet:
Hva slags aktivitet driver laget/foreningen?
__________________________________________________________________________________

Hvordan har aktiviteten vært det siste året i forhold til tidligere?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Tildeling av midler:
Fikk laget/foreningen midler ved sist tildelingsrunde? Nei__  Ja__

Dersom ja, hvor mye fikk foreningen/laget tildelt: __________

Hvor mye søkes det om i kommunal støtte inneværende år: __________

Snu!



Har foreningen/laget ekstraordinære planer for inneværende år som eventuelle midler er tenkt brukt 
til? Nei___ Ja___

Hvis ja, hvilke?
__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Forslag til budsjett: (Budsjettet kan også settes opp på eget skjema)

Utgifter kr. Inntekter kr.
Administrasjonsutgifter Medlemskontingent
Materiell Stevner/arrangement
Reiseutgifter Bidrag/gaver
Leieutgifter Sponsormidler
Bidrag/gaver Kommunalt tilskudd
Drift av egne anlegg Renteinntekter
Andre utgifter (spesifiser) Andre inntekter (spesifiser)

Totale utgifter: Totale inntekter:

Vedlegg som skal følge søknaden:

 Regnskap for siste år. Regnskapet skal være godkjent av revisor.

 Årsmelding for siste år.

Vedlagt  ligger  retningslinjer  for  kommunale  tilskudd  til  lag  og  foreninger  som  vi  ber  dere  lese
gjennom før søknad sendes. Lag og foreninger som ikke tilfredsstiller de krav som her nevnes kan
risikere å miste tildeling av kommunal driftsstøtte.

Vi forplikter oss til å bruke tilskuddet til det formål som er beskrevet i søknaden, og i samsvar med de
generelle reglene for slik tildeling.

Sted og dato : ______________________________

Formann : ______________________________

Kasserer : ______________________________

Markedsføring: Husk at alle lag og foreninger kan markedsføre aktiviteter og arrangement gjennom
enhet for kultur sine kanaler, dvs. bladet «Kyrkje og Kultur» som sendes ut til  alle husstander +
hjemmesiden til Sirdal kommune. Send inn informasjon + bilder til gko@sirdal.kommune.no

SØKNADEN MÅ VÆRE KULTURKONTORET I HENDE SENEST 1. MARS 2020

Søknad sendes på mail til post@sirdal.kommune.no eller pr. post til Sirdal kommune v/enhet for kultur 
og fritid, Tonstadveien 28, 4440 Tonstad

mailto:post@sirdal.kommune.no

