Ansökan om kulturbidrag
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Föreningens uppgifter
Föreningens namn
ABF Södertörn

Organisationsnummer
812400-5250

Webbadress
www.abf.se/sodertorn

Adress
Folkparken 23

Postnummer
13640

Ort
HANDEN

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om kulturbidrag åt föreningens vägnar
Beskrivning av arrangemanget
Datum för arrangemanget
2019-10-01
Plats för arrangemanget
Bibliotek programrummet Tyresö Centrum
Eventuella medarrangörer
Uppskattat antal besökare
40
Arrangemangsbeskrivning/rubrik
Björn Wiman om världens största nyhet
Beskrivning av arrangemang, konstärlig idé, syfte & mål, målgrupp, ev entréavg ift.
Björn Wiman, kulturchef på Dagens Nyheter, har länge varit engagerad i den pågående klimatkrisen och har samlat en del av sina krönikor i
boken Sent på jorden. 33 tankar om världens största nyhet (Atlantis). "En tanke bakom denna bok är att visa att vi inte är ensamma. Liksom
under tidigare stora omvälvningar i historien kan människors engagemang ta formen av ett andligt uppvaknande. Klimathotet är en sådan
ödesstund. Det tvingar oss att möta några av de djupaste och svåraste frågorna om oss själva och vårt samhälle – och att försöka besvara
dem så fort och så bra vi kan." Välkommen att höra Björn berätta om boken och sitt engagemang i klimatfrågan.
Syfte & mål: Genom detta författarbesök vill vi lyfta hållbarhets- och klimatfrågan till en bred målgrupp i Tyresö med omnejd. Björn Wiman är
en välkänd medieprofil med stor kompetens på området, och genom sin föreläsning förmedlar han allvar, handlingskraft och inspirerande
optimism.
Entréavgift: Fri entré.
Här kan du bifoga dokument
.

Hur vi behandlar personuppg ifte r
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
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
9375
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
345
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
1000
Transporter
0
Övriga kostnader
0

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
10720
Egen finansiering anges här
0
Ansökt belopp
10720
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