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ANSÖKAN OM KICK-STARTS BIDRAG 

Bidraget syftar till att efter corona-pandemin hjälpa föreningar att locka tillbaka och locka nya 
barn och ungdomar till föreningens verksamhet. Det kan t.ex. vara riktade aktiviteter för omstart 
som marknadsföring, kick-off träffar, prova på tillfällen etc. 

Bidrag om max 3 000 kr kan ges till en kick-start aktivitetet/förening. Ange datum för aktiviteten. 
Bidrag kan inte ges för löpande förenings-/träningsverksamhetet. 

Föreningens hela namn utan förkortningar* 

Föreningens organisationsnummer Föreningens konto-, bank- eller plusgironummer* 

Föreningens postadress* Föreningens besöksadress* 
c/o: 

Gata/box: 

Postnr, ort: 

Föreningens/kontaktpersonens e-post* 

Föreningens/kontakpersonens telefonnummer* Föreningen webbadress 

FÖRENINGENS ANSÖKER OM NEDANSTÅENDE KICK-STARTS BIDRAG 

BELOPP:  SEK 

DATUM FÖR 
AKTIVITETEN/ARRANGEMANGET: 

BESKRIV VAD KICK-STARTS BIDRAGET KOMMER ATT ANVÄNDAS TILL: 

Beskriv vad avser ni att göra för bidraget (utförligare beskrivning går bra att skicka till 
kommunstyrelsen@mala.se)  
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Beskriv också eventuella samarbetspartners och ansvarsfördelningen er emellan: 

På vilket sätt vänder sig planerad verksamhet till barn och ungdomar i åldern 5 t o m 20 år? 

På vilket sätt främjar planerad verksamhet jämställdhet mellan män och kvinnor? 

På vilket sätt motarbetar planerad verksamhet bruk av tobak, alkohol och andra droger? 

På vilket sätt främjar planerad verksamhet integration? 

OBS! Anmälan måste vara inskickad i god tid innan aktiviteten/arrangemanget för 
handläggning. 

Underskrift 

Vi försäkrar att alla uppgifter är sanningsenligt ifyllda samt att alla nödvändiga bilagor är 
bifogade ansökan. 

Ort och datum* Ort och datum* 

Underskrift ordförande* Underskrift kassör* 

Namnförtydligande* Namnförtydligande* 
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