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ÅTERRAPPORTERING AV VERKSAMHETSÅRET _________
Föreningar, snabbkulturbidrag och andra bidragsberättigade arrangemang (senast 31 mars)
Studieförbund (senast 30 april)
Föreningens namn
Ansvarig för redovisningen
Telefon

E-post

Markera den form av bidrag som föreningen/studieförbundet beviljats under föregående år:
Aktivitetsbidrag
Lokalbidrag
Anläggningsbidrag
Kulturbidrag
Bidrag för särskilda ändamål
Bidrag till studieförbund

Uppföljning aktivitet eller verksamhet

Vilka aktiviteter eller vilken verksamhet genomförde ni med hjälp av bidraget? (Beskriv tydligt så att
även personer som inte är insatta förstår vad pengarna bidragit med för er verksamhet)
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Uppföljning inriktningsmål

Markera det inriktningsmål som stämmer överens med er förenings/studieförbundets verksamhet
utifrån beviljat bidrag:

Malå kommun finner det angeläget att bidrag till föreningar och studieförbund:
☐ används till att främja föreningslivets mångfald i hela kommunen
☐ används till att aktivt jobba för en gemensam policy mot tobak, alkohol och andra droger,
mobbing, våld och rasism samt för jämställdhet
☐ används till att stimulera de föreningar som har idéer som bygger på en demokratisk
värdegrund
☐ används till att uppmuntra ungdomars engagemang och initiativkraft
☐ används till att främja föreningarnas medverkan i samhällelig verksamhet på olika sätt
☐ används till att skapa positiva fritidsmiljöer för att motverka utslagning, missbruk, ohälsa
och ensamhet
☐ används till att stimulera föreningarnas engagemang för att goda etniska relationer bevaras
och utvecklas i samhället
☐ används till att ge kommuninvånarna goda möjligheter att delta i och uppleva idrott och
rekreation av olika slag samt olika konstformer
☐ används så att de leder till ett ökat nyttjande av allmänna samlings- lokaler och bättre
tillvaratagande av kommunens egna lokal-resurser
☐ används till att underlätta föreningars möjligheter att fortsätta sin verksamhet, speciellt där
kommunala lokaler saknas
Beskriv på vilket sätt er förening arbetet kring markerat/markerade inriktningsmål
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Uppföljning - krav på bidragsberättigad förening 1

Exemplifiera vilka aktiviteter har ni under föregående år vidtagit inom ramen för er verksamhet som

Verkar för jämställdhet mellan könen:

Motverkar diskriminering/mobbning och rasism:

Motverkar nyttjandet av tobak-, alkohol och narkotika samt dopning:

Motverkar att det bedrivs toppning i tävlingsverksamhet för ungdomar under 15 år:

Om aktiviteter kopplade till ovannämnda områden inte planerats/genomförts under
2015, beskriv hur ni på annat sätt arbetar med dessa frågor inom er verksamhet:

Uppföljning - krav på bidragsberättigad förening 2
Publikvänlig verksamhet, lokal- och anläggning

Förening/Studieförbund som erhåller kommunalt bidrag och bedriver publikvänlig verksamhet i
kommunen ska i god tid lämna information om de aktuella
aktiviteterna/arrangemangen/tävlingstillfällena till den digitala evenemangskalendern (på
www.mala.se) eller till Malå Turistbyrå.

☐ detta är gjort
☐ detta är inte gjort eftersom:
Föreningar som erhåller lokal- eller anläggningsbidrag för samlingslokal eller anläggning så som
skidspår, ishockeybana, fotbollsplan, tennisplan, rastplats eller övrig anläggning av allmänt
intresse, ska lämna information till Malå turistbyrå om förhållandet på anläggningen och om det
finns några restriktioner kring hur anläggningen får nyttjas.

☐ detta är gjort
☐ detta är inte gjort eftersom:
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Medlemsutveckling (för förening)
Föreningen har under året reducerats med (-)/ ökat med (+):
Aktuellt medlemsantal:
st flickor/kvinnor
st pojkar/män
varav_________ st i åldern 5 t o m 20 år

Datum

/

20___

Underskrift av ordförande, sekreterare eller kassör

Återrapporteringen lämnas/skickas till
Malå kommun
Kultur- och fritidsavdelningen
Storgatan 13
939 31 Malå
Alternativt:
kfn@mala.se

Lämnas till Malå kommun, kultur- och fritidsavdelningen

antal medlemmar

