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Ansökan om kulturbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn

Organisationsnummer

Tyresö Finska Förening

8124007017

Webbadress

Adress

Postnummer

Ort

Box 87

13522

Tyresö

Förnamn

Efternamn

Personnummer (ÅÅMMDD-XXXX)

Telefon

E-post

Bekräfta e-post

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
✔ Jag har granskat och samtycker till automatiserad behandling av lämnade uppgifter enligt personuppgiftslagen (1998:204), PuL
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget

3.december 2017
Plats för arrangemanget

Bollmoradalens kyrka eller Kvarnhjulet
Eventuella medarrangörer

Bollmora församling / Tidningen"Ruotsinsuomalainen"/ ABF
Uppskattat antal besökare

100150
Arrangemangsbeskrivning/rubrik

Finland 100år,Jubileumskonsert med Nina Åkerman
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavgift.

Konsert med inriktning på Finland 100 år. Syfte och mål är att ge en speciell musikupplevelse till alla musikintresserade och på detta sätt
få ta del av den Finska och av den Sverigefinska musikkulturen. Tillställningen skall ge alla människor möjligheten att ta del av
arrangemanget, ingen entreavgift.
Tyvärr har församlingen inte lämnat besked än om lokalen är ledig men är den upptagen så blir tillställningen på Kvarnhjulet.
OBS! Föreningens kulturbidragsansökan behandlades i november 2017 pga att vi inte hade gjord ansökan via internet,därför hamnade den i
byrålådan. Internet förvarande funkade inte heller därför kallades föreningen till ett möte och på mötet bestämdes att vi skulle lämna in
nya ansökningar till det kommande mötet i augusti 2017.
Föreningen har haft flera mindre Finland 100 år evenemang under våren 2017 bl.a Morsdagskonsert i maj på Bollmoradalens kyrka
Här kan du bifoga dokument
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter

00
Annat bidrag

0
Övriga intäkter

0
Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner

16000kr
Sociala avgifter

ingår i arvoden
Lokalhyra

2000
Hyra utrustning/material

0
Marknadsföring

2500
Transporter

0
Övriga kostnader

2500
Summa budget för ansökan
Summa intäkter

0
Summa kostnader

23000
Egen finansiering anges här

3000
Ansökt belopp

20000
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