
ANSÖKAN Blankett 5 MALÅ KOMMUN 
Allmänna avdelningen  1 (2) 

Ansökan inlämnas till Malå kommun, allmänna avdelningen senast 30 april. 

ANSÖKAN OM BIDRAG TILL STUDIEFÖRBUND 

Studieförbund Verksamhetsår 

Postadress 

Telefon dagtid 

E-post

Har er organisation lokal/kontor i Malå kommun?        JA        Nej 

Om Ja – på vilken adress? 

Fyll i det alternativ bidraget ska skickas till 

Plusgiro Bankgiro 

Redovisning av antalet bidragsberättigade studietimmar för respektive verksamhetsform 
under det senaste året inom Malå kommun 

Volymbidrag 

Totalt antal studietimmar Totalt antal deltagartimmar 

Studiecirklar 

Övrig folkbildningsverksamhet 

Summa: 

Kulturbidrag 

Totalt antal studietimmar Totalt antal deltagartimmar 

Kulturprogram 

Summa: 



ANSÖKAN Blankett 5 MALÅ KOMMUN 
Allmänna avdelningen  2 (2) 

Ansökan inlämnas till Malå kommun, allmänna avdelningen senast 30 april. 

Bidraget fördelas procentuellt utifrån ett genomsnitt av antal deltagartimmar de senaste två 
åren, inom kultur- och fritidsnämndens fastställda budget. 

Deltagare 

Varav flickor/kvinnor Varav pojkar/män Summa 

Studiecirklar 

Övrig folkbildningsverksamhet 

Kulturprogram 

Totalt: 

Ledare 

Varav flickor/kvinnor Varav pojkar/män Summa 

Studiecirklar 

Övrig folkbildningsverksamhet 

Kulturprogram 

Totalt: 

Underskrift och bilagor 

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

Ort och datum* 

Underskrift uppgiftslämnare* 

Namnförtydligande* 

Till redovisningen ska följande bifogas: 

1. Redovisning av studietimmar specifikt för Malå kommun

2. Årsredovisning/bokslut inkl. verksamhetsberättelse

3. Blankett 9 – Återrapportering av verksamhetsåret
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