Redovisning av kulturbidrag till
enstaka kulturarrangemang

2022-07-01

Kontaktperson och kontaktuppgifter
Förnamn
Alfhild Birgitta

Efternamn
Hög

Telefon
0702923093

Beskriv vilken roll du som skickar in redovisningen har i föreningen
Kassör

E-post
alfhild_hog@hotmail.com

Bekräfta e-post
alfhild_hog@hotmail.com

✔ Härmed intygar jag att jag har befogenhet att ansöka om bidrag åt föreningens vägnar
✔ Härmed intygar jag att föreningen har lämnat in de senaste fastställda föreningsuppgifterna till kommunen
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 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
135 81 TYRESÖ
Marknadsgränd 2, Tyresö centrum
Telefon: 08-578 29 100
servicecenter@tyreso.se

https://e‐tjanster.tyreso.se/
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Redovisning av kulturbidrag
Föreningens namn
Tyresö Hembygdsförening

Rubriken på arrangemanget som ni beviljats bidrag för
Valborgsfirande på Ahlstorp

✔ Arrangemanget planeras att genomföras januari - juni

Arrangemanget planeras att genomföras juli - december

Tidpunkt/tidsperiod för arrangemanget
30 april 2022

Plats för arrangemanget
Båtmanstorpet Ahlstorp

Eventuella medarrangörer
0

Beskriv hur arrangemanget som ni beviljats bidrag för genomfördes
Arrangemanget genomfördes vid torpet som planerats. Eftersom de var få arrangemang på Valborg i kommunen så kom det många
besökare.
De var mycket förberedelsearbete med att transportera ris till Valborgsmässoelden. Se till att det fanns tillräckligt med säkerhetsåtgärder,
såsom vatten och sedan vakter vid och kring elden. Bakning till servering. Ovanligt mycket städning runt omkring vid torpet.

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget uppnådde sitt syfte
Arrangemanget uppnådde verkligen sitt syfte med att sprida kännedom om Båtmanstorpet

Beskriv om och i så fall hur arrangemanget nådde sin avsedda målgrupp
Vi nådde ut i stor omfattning till såväl föreningens medlemmar men framförallt till kommunens invånare, många besökare hade inte varit vid
torpet tidigare och hade nu möjlighet att se miljön både ute och inne i torpstugan.

Beskriv vilka lärdomar ni kan dra från arrangemanget
Vi behöver ha ännu fler personer som vaktar vid elden. Allt gick väldigt bra men det var jobbigt för vakterna vid elden.

Här kan du bifoga eventuella kompletterande dokument till redovisningen
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Faktiska intäkter (kr)
Beviljat bidrag från kultur- och fritidsnämnden
4400
Biljetter/avgifter
0
Eventuell medfinansiering (från andra än kultur- och fritidsnämnden)
0
Övriga intäkter
10640

Faktiska kostnader (kr)
Löner eller arvoden (inklusive sociala avgifter)
5000
Resor/transporter
1200
Lokalhyra
0
Utrustning/material
1960
Marknadsföring
300
Övriga kostnader (ska specificeras i fältet nedan)
2834
Specificera övriga kostnader
Polistillstånd, Muggar, Koppar, fat, korv, kakor, bullar

Summa budget för ansökan
Egen finansiering anges här
Summa intäkter
15040
Summa kostnader
11294
Summa redovisning
-3746
Övriga kommentarer om det ekonomiska utfallet
För att genomföra arrangemanget krävdes 3 personer för transporter av ris och för att få fram vatten 16 timmar
10 personer på plats mellan 18-22 40 timmar, förberedelser med bakning inhandling 4 personer 5 timmar 20 timmar , efterarbete för 3
personer 12 timmar, totalt ca 84 timmar, eftersom det arbetet mestadels sker idéelt så uppskattar vi kostnad till 8.400 Detta belopp borde
läggas till våra kostnader.
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