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Ansökan om kulturbidrag

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Finska Förening

Organisationsnummer
8124007017

Webbadress

Adress
Box87

Postnummer
13522

Ort
Tyresö

Dina uppgifter/kontaktperson

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
1118 maj 2019
Plats för arrangemanget
Bollmoradalens kyrka, KVARNHJULET
Eventuella medarrangörer
Uppskattat antal besökare
100200
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Föreningens 50års jubileums
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavgift.
Under jubileumsveckan skall vi be att äffärer i Tyresöö C säljer Finska varor och kanske skolorna kan servera Finska rätter och att eleverna
får information om Sveriges nationella minoriteter.Den traditionella morsdagsfirandet sker i
Bollmoradalens kyrka och sjävä jubileumsfesten blir den 18 mj i Kvarnhjulet. Ang. program under veckan vill vi anlita personer som har
tidigare varit våra medlemmar exp som barn, fiolister. eller har bott i Tyresö bl.a körledare,fiolister,
sångare,trubaturer,skådesspelare m.m
Här kan du bifoga dokument

Hur vi behandlar personuppgifter
När din ansökan/anmälan registreras hos kultur- och fritidsnämnden räknas det som en personuppgiftsbehandling enligt
dataskyddsförordningen (GDPR). Personuppgifter är all information som direkt och indirekt kan knytas till dig. Det kan exempelvis vara
ditt namn, adress eller e-postadress. Nämnden behandlar dina personuppgifter för att kunna handlägga din ansökan/anmälan samt för
att föra statistik och för att utveckla verksamheten. Du har rätt att en gång per kalenderår begära ut vilka personuppgifter som nämnden
behandlar om dig. Du har också rätt att få felaktiga uppgifter om dig rättade.
Mer information om hur vi behandlar personuppgifter

Tyresö kommun
Utvecklingsfövaltningen
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
10000
Annat bidrag
5000
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
72000
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
6000kr
Hyra utrustning/material
5200
Marknadsföring
3000
Transporter
0
Övriga kostnader
3000

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
15000
Summa kostnader
89200
Egen finansiering anges här
15000
Ansökt belopp
59200
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Tyresö finska föreningen kulturbidragsansökan
våren 2019
I samtal med kulturenheten har finska föreningen valt att ändra sin ansökan på
ursprungliga 59 200 kr till 13 000 kr. Det beror på att Tyresö kommun och
Tyresö finska förening har kommit fram till ett samarbete med anledning av
föreningens 50-års jubileum i vår. Planen är att anordna en finsk vecka i maj
med barnteater och kulturtimme, med mera.
Finska föreningen söker pengar för:
Morsdagsfirande, arvode musiker
Jubileumsfest, arvode musiker
Summa

3000 kr
10 000 kr
13 000 kr

