
Ansökan skickas senast  
den 30 november 2020 till 
kommun@tranemo.se  

ANVISNINGAR FÖR BLANKETTEN

 OBLIGATORISKA BILAGOR 
 Följande handlingar för senaste hela verksamhetsår 2019 ska bifogas ansökan: 

-Verksamhetsberättelse
-Resultaträkning och balansräkning
-Revisionsberättelse

Uppgifter 

Föreningens namn Organisationsnummer 

Föreningens adress Ort och postnummer 

Regelverk

1. Bidraget syftar till att mildra effekter av ekonomiskt intäktsbortfall pga Coronapandemin.
2. Bidraget kan sökas av föreningar verksamma inom Tranemo kommun.
3. Stödet kan sökas för uteblivna eller minskade evenemang/tävlingar/uthyrningar och

föreningsverksamhet som föreningen är arrangör av och som inneburit uteblivna/minskade intäkter med
anledning av Corona.

4. Vid bedömning tas hänsyn till föreningens totala ekonomi.
5. Varje ansökan bedöms enskilt utifrån respektive förenings förutsättningar.
6. Föreningen ska i sin ansökan redogöra för/bifoga följande i sin ansökan:

• Föreningens ekonomiska situation-eget kapital, kostnader och intäkter
• Coronapandemins påverkan på föreningens ekonomi
• Föreningen ska i sin ansökan redogöra för sökta medel från annan part

7. Ansökan ska vara inskickat senast den 30 november 2020 till kommun@tranemo.se
8. Ansökan skall vara underskriven av föreningens ordförande.
9. 	Beslut tas av Tranemo kommuns krisledningsnämnden under december 2020

Krisledn ingsnäm nden i Tranemo kommun har 
beslutat att tillsätta ett stödpaket för att mildra de 
ekonomika effekter covid 19 har på 
föreningslivet. Syftet med stödet är att ge våra 
föreningar förutsättningar att kunna fortsätta vara 
aktiva, bedriva och utveckla sin verksamhet. 
Stödet är framtaget för att stödja de föreningar 
som är drabbade av ekonomiskt intäktsbortfall på 
grund av pandemins effekter. 

Regelverk och ansökningsblankett 
för förlustbidrag på grund av       
covid-19 år 2020. 



Föreningens telefonnummer Föreningens e-post 

Bankgiro Plusgiro Bankkonto

Planerad verksamhet 2020 

Att tänka på 

Föreningen anger ett ansökt belopp. Kompensationsstödet utgår från budgeterade och faktiska 
intäkter/kostnader under 2020 för att uppskatta föreningens ekonomiska konsekvens. I 
handläggningen av ansökningar görs en bedömning av föreningens svar och de verifieringar som 
efterfrågas. Därefter görs en samlad bedömning av samtliga ansökningar med beslut om 
ekonomiskt stöd. Eventuella prioriteringar ska enligt regelverket sätta ansökande föreningars
ekonomiska skada i relation till föreningens omsättning.

Inställda inkomstbringande evenemang, event, hyror och tävlingar/cuper på grund av covid-19



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budgeterade intäkter totalt 

 

Faktiska intäkter totalt 

 

Budgeterade kostnader totalt 

 

Faktiska kostnader totalt 

 

Cirka nettoresultat som föreningen har gjort på liknande evenemang/aktiviteter de senaste åren om det finns 
uppgifter på det. 

 

Vilka beslut har föreningen tagit som har påverkat den ordinarie verksamheten negativt p g a  
covid-19?	



 

 

 

 

Budgeterade intäkter totalt 

 

Faktiska intäkter totalt 

 

Budgeterade kostnader totalt 

 

Faktiska kostnader totalt 

 

Cirka nettoresultat som föreningen har gjort på liknande evenemang/aktiviteter de senaste åren om det finns 
uppgifter på det. 

 

	

Offentliga	organisationer	eller	annan	instans	

	

Sökt belopp 

 

Beviljat belopp 

 

	

Ansöker om följande belopp hos Tranemo kommun 

 

 

Ort Datum 

 

Ordförandes eller ansvarig persons namnteckning Namnförtydligande 

 

Kompensationsstöd som föreningen har sökt från offentliga organisationer eller annan instans 
gällande ekonomiska konsekvenser som förorsakats av covid-19?	
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