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Rubri
 

ANSÖKAN 

Ansökan om lokalbidrag 
Ansökan skickas till: Simrishamns kommun, 272 80 Simrishamn E-post: kontakt@simrishamn se 

Förening:* 

c/o Namn: 

Adress:* 

Postnr:* Ort:* 

Tel:* Mobil: 

E-post:

Organisations nr:* Plus-/bankgiro:* 

Kontaktperson för ansökan:* Tel:* 

E-post till kontaktperson:*

A: Lokalbidrag - hyrd lokal 

*=Obligatoriskt att uppge uppgifter. 

Adress: 

Beskriv föreningsverksamheten som bedrivs: Hyreskostn/år Hyresint/år 

Hyresvärd Storlek (kvm) 

Aktuellt hyresavtal finns bifogat: JA NEJ (innebär att ansökan 
ej kommer att behandlas) 

B: Lokalbidrag - egen anläggning 
Typ av anläggning Beräknat underhålls- 

 och driftskostnad totalt/år 

Idrottsplats Antal: Storlek (kvm): 

Träningsplan Antal: Storlek (kvm):

Föreningshus Antal: Storlek (kvm):

Tennisplan Antal: Markbeläggning: 

Boulebana Antal: Storlek (kvm):

Skjutbana korthållsställ Antal ställ:

Skjutbana 300 m Antal ställ: 

Skjutbana med automatisk kastare Antal kastare: 

Skjutbana med manuell kastare Antal kastare: 

Skjutbana med automatisk markering Antal banor: 

 OBS! Ansökan ska vara Simrishamns kommun tillhanda senast den 15 april. Datum:* 
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Typ av anläggning Beräknat underhålls- 
 och driftskostnad totalt/år 

Ridanläggning (beskriv innehåll och storlek):  

Övrigt (beskriv användningsområde samt storlek):  

  Beräknad hyresinkomst totalt/år: 

  Beskriv föreningsverksamheten som bedrivs: 

 
Viktigt! 
För att ansökan ska kunna behandlas måste föreningens aktuella handlingar inlämnats till kultur- 
och fritidsförvaltningen, vänligen kryssa i rutorna nedan: 

Bifogas Insänt tidigare 
 

Årsmötesprotokoll från senaste årsmöte 
 

Revisionsberättelse från senaste årsmöte 
 

Ekonomisk årsredovisning från senaste årsmöte 
 

Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår 
 
 
 

Riktighet av lämnade uppgifter bestyrks: 
Ort: Datum: 

Ordförande: Kassör/revisor: 

Namnförtydligan Namnförtydligan 
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Information om personuppgiftsbehandling 
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, 
telefonnummer och e-post Syftet med en sådan behandling är att kunna ingå ett 
avtal om lokalbidrag från Simrishamns kommun  

 
De uppgifter du har angett är nödvändiga för att kunna teckna avtal Vi tillämpar 
vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter 
Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal Dina 
uppgifter kommer att sparas i tre år  

 
De personuppgifter vi behandlar om dig delas med de personuppgiftsbiträden 
vi använder för att kunna utgöra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter 
gentemot dig Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje 
part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag  Däremot kommer vi 
aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU  

 
Personuppgiftsansvarig är kultur- och fritidsnämnden, Simrishamns kommun Du 
har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om 
dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar 
behandlingen eller raderar dina uppgifter Detta gör du enklast genom att 
kontakta oss på  @simrishamn se  

 
Du når vårt dataskyddsombud på 
dataskyddsombudet@simrishamn se eller 0414-81 90 00  

 
Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 
inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen Om du har fler frågor 
om hur vi i Simrishamns kommun behandlar dina personuppgifter kan du läsa 
mer på www simrishamn se/personuppgifter 
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