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Verksamhetsstöd för kulturarvsaktörer, ansökan 

 
Organisationens namn 
 
 
Typ av verksamhet 

□ Arkiv 
□ Museum 
□ Annan  

 
Om ’annan’, ange vad 
 
 
Beskriv den planerade verksamheten för det år som ansökan avser 
Här bör ni beskriva organisationens publika verksamhet, större planerade investeringar och 
eventuella aktiviteter som genomförs i utvecklingsavseende och/eller syftar till att nå nya 
målgrupper. Möjlighet finns att bifoga bilagor. 
 
Antal medlemmar 
 
 
Organisationen har en skriftlig policy för samlingar och föremålshantering. 

□ Ja 
□ Nej 

 
Organisationen har fri entré för barn och unga 

□ Ja 
□ Nej 

 
Organisationen arbetar aktivt med att förankra sig i nätverk till vilken föreningen har en 
koppling. 

□ Ja 
□ Nej 

 
Om ja, ange vilka nätverk 
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Ekonomisk kalkyl intäkter 
Här fyller du i organisationens intäkter under föregående, innevarande och 

kommande år. Budgetsammanställningen ska vara översiktlig. En mer 
detaljerad ekonomisk kalkyl kan begäras in senare. 

 

 Ekonomisk kalkyl kostnader 
Här anger du en översiktlig budgetsammanställning. En mer detaljerad 

ekonomisk kalkyl kan begäras in senare. 

Intäkter föregående år  Kostnader föregående år 
Typ av intäkt Utfall föregående år  Typ av kostnad Utfall föregående år 
Verksamhetsstöd från KN   Lönekostnader  
Övriga bidrag   Lokalkostnader  
Entréavgifter och guidning   Lägg till rad  
Medlemsavgifter     
Lägg till rad     

Intäkter innevarande år  Kostnader innevarande år 
Typ av intäkt Budget innevarande år  Typ av kostnad Budget föregående år 
Verksamhetsstöd från KN   Lönekostnader  
Övriga bidrag   Lokalkostnader  
Entréavgifter och guidning   Lägg till rad  
Medlemsavgifter     
Lägg till rad     

Intäkter året ansökan avser  Kostnader året ansökan avser 
Typ av intäkt Budget året ansökan avser  Typ av kostnad Budget året ansökan avser 
Verksamhetsstöd från KN   Lönekostnader  
Övriga bidrag   Lokalkostnader  
Entréavgifter och guidning   Lägg till rad  
Medlemsavgifter     
Lägg till rad     
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Söker ni verksamhetsstöd för första gången? 
□ Ja 
□ Nej 

Verksamhetsstödet ställer höga krav på redovisning och vilka dokument som 
organisationen ska kunna uppvisa. För att snabba på handläggningsprocessen kan 
föreningar redan nu bifoga följande dokument. Det är inte obligatoriskt att ladda upp 
dokumenten för att kunna skicka in ansökan, men att de dokument som inte bifogas till 
ansökan kan komma att begäras in under handläggningen. 
 
Om du vill ladda upp flera filer i samma uppladdningsfält, måste filerna finnas i samma 
mapp på din dator, surfplatta eller telefon. Tillåtna format är doc, docx och pdf. 
 
Kryssa för de dokument som bifogas: 

□ Stadgar  
□ Styrelseförteckning  
□ Årsredovisning föregående år  
□ Årsmötesprotokoll  
□ Styrelsebeslut om verksamhetsplan 

 
Organisationsnummer 
 
Kontonummer eller plus/bankgiro för utbetalning 
 
c/o 
 
Adress 
 
Postnummer och ort 
 
Telefon 
 
E-post 
 
Kontaktperson 
 
Telefon 
 
E-post 
 

 

 


