Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang

2020-09-15

Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Konstförening

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Lena Cronqvist - föredrag

✔ Arrangemanget planeras att genomföras januari - juni

Arrangemanget planeras att genomföras juli - december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
2020-03-17

Plats för arrangemanget
Programrummet vid biblioteket i Tyresö Centrum

Eventuella medarrangörer
Tyresö Konsthall

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Föredraget genomfördes mitt i pandeminhysteriet pga Covid-19 vilket betydde att det kom betydligt färre besökare än vi hade väntat. Vi var
noga med social distansering och andra åtgärder.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Trots omständigheterna var vi nöjda med föredraget. Det var intressant för de som kunde närvara.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Trots omständigheterna var vi nöjda med en publik på drygt 20 personer.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Inte så mycket med tanke på omständigheterna. Men det var ännu en bra upplevelse till inom vår förhållande till Waldemarsudde.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
5200
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
0

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
4500
Resor/transporter
0
Lokalhyra
0
Utrustning/material
0
Marknadsföring
200
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
300
Specificera övriga kostnader
Blommor till föreläsare

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
0
Summa intäkter
5200
Summa kostnader
5000
Summa redovisning
-200
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
Vi hade inkluderat 200 kr till i vår ansökan för chips och cider, eftersom vi förutsåg att evenemanget skulle vara mycket välbesökt. Vi
bestämde att hoppa över den kostnaden när vi insåg att det var tveksam att vi skulle ha en publik alls.
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