LINDESNES KOMMUNE
KULTURKONTORET

SØKNAD OM KULTURMIDLER
Lag/forening:
Formann:
Adresse:

Tlf:

Kasserer:
Adresse:

Tlf:

NB: Eventuelt tilskudd skal sendes til:
Navn:
Adresse:
Kontonummer:
E-post:
1. Medlemmer – fordelt på kjønn
Menn
Under 12 år:
12-17 år:
Over 17 år:
Sum:
Kvinner
Under 12 år:
12-17 år:
Over 17 år:
Sum:
2. Fra hvilket geografisk område i Lindesnes kommer medlemmene?

3. Hvor mange av medlemmene kommer fra andre kommuner enn Lindesnes?

Vi er klar over at postgruppene i skjemaet kan være lite samsvarende med postgruppene i
lagregnskapene. Derfor oppfordres lagene til å fordele egne regnskapsposter etter beste evne
på skjemaet under her.
SØKEREN MÅ MINIMUM FYLLE UT ”SUM DRIFTSUTGIFTER”, ”SUM
DRIFTSINNTEKTER” OG ”SUM KAPITAL”.
4. Oversikt over driftsutgifter avrundet til nærmeste 100 kroner.

NR
Postspesifikasjon – Driftsår:
1.

Offisiell lønn/sosiale utg.

2.

Honorar trener/instruktør/dirigent, - reise og
kostgodtgjørelse.

3.

Materiell og utstyr til aktivitetene.

4.

Husleie, Vask, osv. , til trening, øvelse, møter og
arrangement.

5.

Utgifter til turer, stevnedeltakelse, arrangement,
seriekamper/turnering.

6.

Startkontingent, årsavgift til hovedorganisasjon og
krets.

7.

Ledertrening, opplæring og kurs.

8.

Generell administrasjon.

9.

Andre utgifter.
SUM DRIFTSUTGIFTER

Siste regnskapsår

Neste år antatte
utg.

5. Oversikt over driftsinntekter, avrundet til nærmeste 100 kroner.

NR
Postspesifikasjon – Driftsår:

Siste regnskapsår

1.

Kontingent og treningsavgift.

2.

Stevneinntekter, arrangement.

3.

Reklame/sponsormidler.

4.

Lotteri/Basar.

5.

Bingo.

6.

Gaver.

7.

Kommunalt tilskudd/søknadsbeløp.

8.

Andre driftsinntekter.

Neste år antatte
utg.

SUM DRIFTSINNTEKTER

6. Statusrapport i følge årsregnskap og årsrapport.
Kassabeholdning:
Innestående på konto
SUM KAPITAL

Pr. :
Pr. :
Pr. :

Kr. :
Kr. :
Kr. :

7. Mål for aktiviteten i de kommende 2-3 år. (ambisjonsnivå, medlemsverving, nye
aktiviteter, anleggsutbygging o.s.v.)

8. Gi en kortfattet oversikt over møter, trenings- og arrangementsaktiviteten det siste
året. (Timer pr. uke, fordelt på kjønn/alder, antall lag o.s.v)

9. Hva gjør ditt lag eller forening for at tilbud til barn og unge skal ha en lav terskel?
Slik at familier på alle nivå skal få lov til å delta, også de som er svakt stilt økonomisk.

10. Hvilke rusforebyggende tiltak for barn og ungdom gjennomføres i ditt lag eller
forening?

11. ”Den nye veien”?

11. Annet?

Sted:

Dato:

Foreningens/laget formann:

Adresser til Lindesnes kommune:
postmottak@lindesnes.kommune.no
rae@lindesnes.kommune.no
Lindesnes kulturkontor
Postboks 183
4524 Lindesnes
Tlf: 382 55100

