Kultur- och fritidskontoret

Startbidrag
Ansökan
Se bidragsbestämmelser på sidan 3.

Föreningsnamn

Kontaktperson

Utdelningsadress

Tel bostad

Postnr och ort

Postgiro/Bankgiro

Tel dagtid

e-mail

Manliga boende
Antal
medlemmar

Bro

Kungsängen

Kvinnliga boende
Utanför
kommunen

Bro

Kungsängen

Utanför
kommunen

3-20 år

21 årSumma
medlemmar

Föreningen bedriver följande verksamhet:

Ordförande

Telefon

Sekreterare

Telefon

Kassör

Telefon

1

Summa

Protokoll från konstituerande möte.
Uppgift om postgiro/bankgironummer.
Stadgar
Bevis på anslutning till riksorganisation.
Medlemsförteckning eller revisorstyrkt intyg om antal medlemmar.

Att utbetala:

Underskrift:

Utbetalt den:

Signatur:

Blanketten skickas till:

Ort

Namn

Upplands-Bro Kommun
Kultur- och fritidskontoret 196 81 Kungsängen
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Datum

Startbidrag
ÄNDAMÅL

Startbidraget finns för att underlätta nya
föreningars bildande.

UTFORMNING

Startbidrag utgår med 2000 kronor.

VILLKOR

Ansökan om startbidrag ska göras inom tre
månader efter bildande av ny förening.
Bidraget utbetalas när föreningen haft minst tre
månaders dokumenterad verksamhet.
Bidragsberättigad medlem ska vara mellan 3
till 20 år, för handikappförening gäller ingen
åldersgräns.

ANSÖKAN

Ansökan sker under hela året på särskild
blankett.

Med startbidragsansökan ska bifogas
- Protokollshandlingar från konstituerande möte.
- Stadgar.
- Medlemsförteckning eller revisionsstyrkt intyg om antal medlemmar
enligt de allmänna bestämmelserna.
- Bevis på anslutning till riksorganisation.
- Uppgift om föreningens postgiro- eller bankgironummer.
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Personuppgiftsbehandling i samband med ansökan av Startbidrag i UpplandsBro kommun
Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som för- och efternamn,
födelsenummer, mobilnummer och adress. Vi sparar även information om din
aktivitet, till exempel vilken verksamhet det gäller.
Syftet med en sådan behandling är att kunna behandla din förenings
bidragsansökan utifrån Upplands-Bro kommuns bidragsregler. Vi använder också
uppgifterna för uppföljning av mål och statistik.
Vi har fått dina uppgifter från din förening. Uppgifterna skickas via din förenings
bidragsansökan. Vi tillämpar vid var tid gällande integritetslagstiftning vid all
behandling av personuppgifter. Den rättsliga grunden för att behandla dina
personuppgifter är att behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt
intresse. Dina uppgifter kommer att sparas och gallras utifrån Kultur-och
fritidsnämndens beslut i gällande dokumenthanteringsplan.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med underbiträden för systemutveckling
och förvaltning och även med andra, om vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot
kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.
Personuppgiftsansvarig är Kultur-och Fritidsnämnden i Upplands-Bro kommun,
organisationsnummer 212000-0100. Du kan kontakta oss om du vill ha ut
information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring, för att
begära att vi begränsar behandlingen eller för att göra invändningar. Detta gör du
enklast genom att kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@upplandsbro.se. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att
lämna in ett klagomål till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet.
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