Ansökan om projektbidrag

2019-06-11

Föreningens uppgifter
Föreningens namn
Tyresö Bågskyttar

Organisationsnummer
812400-6076

Webbadress
www.tyresbs.se

Adress
Box 2105

Postnummer
13502

Ort
Tyresö

Beskrivning av projektet
Projektnamn
Skjutvägg i bågskyttelokal, i Forellhallen
Planering, syfte och målgrupp för projektet
Vi har under de senaste 10 åren som jag varit ordförande varit tvugna att byta skjutvägg i stort sätt varje år, trots att
vi vänder på materialet(tritex eller lameller(typ liggunderlag.
Vi måste nu förnya vår skjutvägg i inomhushallen, och de buttar som är minst slitna tar vi ner till utomhusbanan och ersätter
de som måste kasseras.
Vi har undersökt marknaden för hållbarare material till våra buttar och hittat en firma i Ungern , Eleven heter den, deras
material finns hos andra bågskytteklubbar i Sverige, detta material är hårdare och säljs i olika stora block som går att
flytta runt i butten och på så sätt håller butten betydligt längre än det vi använder idag, vi räknar med att dessa skulle
hålla i minst 4år med det användande vi har idag plus en ökning av skyttar med 30% som är nere och skjuter.
Priset för en skjutvägg till Bollmorahallen kostar ungefär 40000:- , det gör en merkostnad mot ovanstående på ca 1500:-/butt.
Vår förhoppning som jag pratat tidigare med Stefan om är att kommunen hjälper oss med denna kostnad, vi har inte tidigare
bett kommunenom bidrag för vår verksamhet och ser fram emot ett positiv svar.
Tidsperiod för projektet
2019-08
Plats för projektet
Se ovan
Eventuella medarrangörer
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

Tyresö kommun
Förvaltningen för liv och hälsa
135 81 TYRESÖ
08-578 291 00
kommun@tyreso.se
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Budgeterade intäkter (kr)
Biljetter
0
Annat bidrag
0
Övriga intäkter
0

Budgeterade kostnader (kr)
Arvoden/löner
0
Sociala avgifter
0
Lokalhyra
0
Hyra utrustning/material
0
Marknadsföring
0
Transporter
0
Övriga kostnader
40000

Summa budget för ansökan
Summa intäkter
0
Summa kostnader
40000
Egen finansiering anges här
Ansökt belopp
40000
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