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Förening/Distriktsorganisation

Riksorganisationstillhörighet
Organisationsnummer

Kontaktperson / e-post/tfn

Adress
Postnummer

Ort

Tfn

E-post

Plus/ Bankgiro

Bank Om inte plus eller bankgiro finns måste fullständig adress uppges

Ant. kommuner i Skåne med
lokalavdelningar vid
verksamhetsårets slut (ange vilka i egen
bilaga)
Totalt antal medlemmar i Skåne vid
verksamhetsårets slut (minst 300)
-

varav medlemmar i Skåne 7–25
år vid verksamhetsårets slut.
(minst 60 %)

-

varav flickor (7-25år)

Antal regionala
deltagardagar - se kriterier
(ange i egen bilaga)

7–25 år

Över 25 år (endast utbildningstillfällen)

Totalt

Följande bilagor bifogas (förutom angivna ovan):
☐
☐
☐
☐
☐
☐
☐

Erhåller statligt bidrag
Verksamhetsplan (senaste)
Revisionsberättelse (senaste)
Ekonomisk redovisning (senaste)
Särskild revisorsrapport (senaste)
Årsmötesprotokoll (senaste)
Stadgar
Datum

Ort

Underskrift Ordförande (obligatoriskt)

Underskrift Sekreterare/kassör

Namnförtydligande

Namnförtydligande

Vi intygar att lämnade uppgifter är sanningsenliga

Postadress: 291 89 Kristianstad
Telefon (växel): 044-309 30 00
Internet: skane.se

Organisationsnummer: 232100-0255
Läs mer om hur Region Skåne hanterar
dina uppgifter enligt GDPR på
www.skane.se
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Som distriktsaktivitet/deltagardagar räknas
•
•
•
•
•
•

Temadagar
Läger
Distriktssammankomster (t ex distriktsstyrelsemöte, arbetsgrupper, utskott,
valberedning - dock ej fest eller tävling)
Utveckling av organisationen t ex utveckling av rutiner för administration
Information etc.
Utbildning av ledare, styrelsemedlemmar och personal (ingen åldersgräns tillämpas)

En deltagardag
•
•

Varje deltagare mellan 7 och 25 år i regional verksamhet om minst 3 timmar dvs. antal
deltagare x antal dagar som aktiviteten varar.
Observera att endast organisationens egna medlemmar får räknas som deltagare i
aktiviteten.

Som distriktsaktivitet räknas inte
•
•
•
•
•
•
•
•

Verksamhet som får stöd från t ex studieförbund som studiecirkel eller lokalt
(kommunalt) aktivitetsstöd
Julfest/-avslutning såvida det inte kombineras med t ex utbildning. Program ska
medsändas i sådana fall
Städning av förråd, renovering av lokaler
Bössinsamlingar
Flygbladsutdelning
Manifestationer/kampanjer
Demonstrationer, parader
Firande av l maj, EU-dagen etc.

Deltagare över 25 år
•

Endast utbildning räknas dvs. inte deltagande i informationsmöte, distriktsårsmöte,
konferenser eller liknande.

Deltagarförteckning
För varje aktivitet ska finnas en förteckning
•
•
•
•
•
•

Över samtliga deltagare
Deltagande medlems namn, adress, födelsedata (år, månad och dag)
Deltagande medlems lokala Föreningstillhörighet
Aktivitetens namn
Plats och datum för aktiviteten
Mötesledares namn

Blanketten ska undertecknas av mötesledarens samt ytterligare en person som intygar att
lämnade uppgifter stämmer. Blanketten ska förvaras hos distriktsorganisationen i minst tre år för
uppföljning och kontroll.
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