
 

 
 

De personuppgifter som lämnats på denna blankett kommer att behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen och endast för de ändamål som 

blanketten avser. Uppgifterna som används användas för att handlägga ärendet. Du kan läsa mer om de personuppgiftsbehandlingar som Täby 

kommun utför på vår hemsida www.taby.se/personuppgifter 

Föreningens namn: 

Kontaktperson: 

Kontaktpersons mail: 

Kontaktpersons telefonnummer: 

Föreningen kan söka för  

i) kostnader för särskilda åtgärder föreningen vidtagit för att kunna upprätthålla sin verksamhet 
under covid-19 

ii) kostnader för ordinarie verksamhet som föreningen riskerar att inte kunna finansiera med 
anledning av covid-19, som riskerar att leda till att föreningen behöver minska eller ställa in 
verksamhet  

iii) kostnader kopplat till framåtriktade insatser som syftar till att föreningen ska kunna bedriva sin 
verksamhet även efter covid-19, med bibehållen eller ökad nivå. 

 Ansökan om tillfälligt stöd med 
anledning av covid-19 

  

 
 

Har föreningen genomfört årsmöte enligt stadgekraven? 

☐ Ja 

☐ Nej, vi har fortfarande ett uppskjutet årsmöte att hantera 

Har föreningen tillsett att kommunen tagit del av senaste årsmöteshandlingarna?   

☐ Ja 

☐ Nej, de bifogas denna ansökan.  

Eventuell kommentar:  



 

 
 

  

Ange totalt sökt belopp:  

Ange vilka kostnader som söks för:   

Motivera varför bidraget söks och på vilket sätt de kostnader som söks för är relaterade till 

covid-19: 



 

 
 

Följande underlag ska bifogas ansökan: 

1. Senaste årsmöteshandlingarna (om dessa inte skickats in tidigare) 

2. Underlag som styrker angivna kostnader 

3. Föreningens senaste resultat- och balansräkning under 2020 

Härmed intygar jag, som företrädare för ansökan, att jag har rätt att företräda sökande 
organisation samt att de uppgifter som lämnas är riktiga och sanningsenliga: 

------------------------------------------------------------------------- 

Namnförtydligande:  

Bekräfta att bidrag för kostnaderna ovan inte erhållits från andra offentliga organisationer  
(stat, region): 

☐ Vi bekräftar detta 

☐ Föreningen har erhållit bidrag för delar av de sökta kostnaderna. Ange vilka: 

Blanketten med bilagor skickas till kfn@taby.se alternativt Täby kommun, 

Kommunhuset plan 3, Kultur och fritid, 183 80 Täby.  

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 23 nov.  

Tack för er ansökan! 

mailto:kfn@taby.se

