Så här söker du verksamhetsbidrag

Handlingar som ska bifogas i ansökan (tips är att de tillgängliga innan man startar sin ansökan)
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Verksamhetsberättelse för föregående år
Fastställd budget för innevarande år
Fastställd verksamhetsplan för innevarande år
Förslag på verksamhetsplan för nästa år
Förslag till budget för nästa år
Bokslut för föregående år
Undertecknad revisionsberättelse för föregående år
Årsmötesprotokoll för innevarande år
Protokoll ifrån konstituerande styrelsemöte ifrån innevarande år

Logga in på www.bok.goteborg.se

1. Klicka på mina sidor
2. Kontrollera att
kontaktuppgifter och
funktionärer/ansvariga
är korrekta
3. Fyll i er föreningsredovisning
Som nysökande förening görs det två gånger

4. Klicka på mina bidrag

5. Där väljer ni det bidrag ni ska söka i vänsterspalten

6. Fyll i kontaktuppgifter för
kontaktperson angående ansökan
Byt ut stadgarna om de har ändrats
Bocka i rutan ”Jag godkänner…”
Klicka på Nästa

7. Här fyller ni i styrelsens funktionärer,
revisor och firmatecknare
Godkänn med bock i rutan
Klicka på Nästa

8. Fyll i intäkter och kostnader
och antal anställda
Bifoga följande handlingar
*Bokslut för föregående år
*Undertecknad revisionsberättelse
för föregående år
*Årsmötesprotokoll för
innevarande år
*Protokoll ifrån konstituerande
styrelsemöte för innevarande år
Klicka på Nästa

9. Uppgiften på denna sida består i att fylla i 3 rutor
1. Målgrupp som organisationen vänder sig till
2. Syfte med organisationen enligt stadgarna
3. Vad organisationen söker bidrag för och vilken nytta detta ska ge målgruppen
Klicka på Nästa

Här beskriver ni
målgruppen som
organisationen
vänder sig till

Syfte med
organisationen enligt
stadgarna

Vad organisationen
söker bidrag för och
vilken nytta detta
ska ge målgruppen

10. Här ska ni beskriver ni nyttan för målgruppen med organisationens verksamhet föregående år
Här bifogar ni även
*Verksamhetsberättelse för föregående år
*Fastställd budget för innevarande år
*Fastställd verksamhetsplan för innevarande år
*Förslag på verksamhetsplan för nästa år
*Förslag till budget för nästa år
Klicka på Nästa

Här beskriver ni
nyttan för
målgruppen med
organisationens
verksamhet
föregående år

11. Fyll i rutan ansökt belopp med enbart siffror
Nytt bank/plusgiro om ni har ändrat eller är nysökande
Klicka på Nästa

12. Här ser ni hur er ansökan ser ut och ni bockar i rutan ”Jag intygar att ovanstående uppgifter är
korrekta” och klickar därefter på Skicka in ansökan
Ni får nu upp en bekräftelse på skärmen och det skickas även sms och mail till ordförande och
kassör

