Ansökan avser år

Ansökan om utbildningsbidrag
Ansökan
Föreningen ansöker härmed om

antal utbildningsdagar. Total kurskostnad

Genomförd utbildning
Nedanstående medlemmar har deltagit i kurs/utbildning.
Namn

Ålder

Kurs

Datum
fr o m - t o m

Antal dagar
omfattande
minst 5 timmar

Antal dagar
(2-dagarskurs)
omfattande
minst 8 timmar

Kursavgift

Använd baksidan om ovanstående rader inte räcker till.

Antal aktiva medlemmar
Härmed intygas att föreningar har

antal aktiva medlemmar i åldern 7-20 år. (Det senaste verksamhetsåret).

Kungsbacka den ............... / ............... 200...........

Föreningens namn

Föreningens postgiro

Riktigheten av ovanstående uppgifter intygas:

Underskrift av föreningens firmatecknare

Namnförtydligande

Bidragsvillkor: Deltagaren skall vara minst 13 år. Kursdagen skall omfatta aktiv kurstid om minst fem timmar/dag eller
åtta timmar för en 2-dagarskurs. (Övriga villkor se i broschyren "Bidrag för barn- och ungdomsföreningar i Kungsbacka kommun"
Bidragstorlek: Bidrag utgår med 400:-/utbildningsdag.
Ansökan: Senast 15/2. Vid kontroll skall verifikationer för kursavgift, kursprogram och deltagarförteckning kunna uppvisas.
Verifikationerna skall sparas i minst 4 år.
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Sid 1 (2)

Vgv

Sid 2 (2)
Fortsättning från framsidan

Genomförd utbildning år
Nedanstående medlemmar har deltagit i kurs/utbildning.
Namn

Ålder

Kurs

Datum
fr o m - t o m

Antal dagar
omfattande
minst 5 timmar

Antal dagar
(2-dagarskurs)
omfattande
minst 8 timmar

Ändamål
Utbilda ungdomsledare som förväntas få eller har ledaruppdrag.
Utbilda domare för ungdomsverksamheten.
Utbilda styrelseledamöter.
Villkor
Deltagarna skall vara minst 13 år. En 1-dagarskurs skall omfatta minst 5 timmar.
En 2-dagarskurs skall omfatta minst 8 timmar (aktiv kurstid).
Bidrag
Antal redovisade utbildningsdagar föregående år redovisas och ersätts med 400 kronor/dag.
I de fall föreningens kostnad understiger 400 kronor, ersätts föreningen med den faktiska kostnaden
Maximalt bidrag per förening beräknas på antalet aktiva medlemmar i åldern 7-20 år x ca 50 kronor.
Bidraget re Vid färre antal aktiva medlemmar än 60, erhåller föreningen ersättning för genomförd utbildning upp
till 3 000 kronor.

Bidraget utgår ej till:
Träningsläger, yrkesutbildning, planeringskonferenser, resor och utflykter, utbildning i studiecirkelform,
samt där annat stöd utbetalas, exempelvis särskilt bidrag.
Ansökan
Ansökan lämnas in på särskild blankett en gång per år efter genomförd utbildning dock senast 15/2.

Februari 2007

Kursavgift

