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INSTRUKTIONER
ARRANGEMANGET

Fyll i namnet på arrangemanget, namnet på sökande förening och föreningens
organisationsnummer om ett sådant finns.

KONTAKTUPPGIFTER

Fyll i kontaktuppgifter så att vi vet vem vi ska kontakta angående arrangemanget och
arrangemangsstödet.

OM ARRANGEMANGET

Fyll i datum och plats för arrangemanget, beskriv målgruppen för arrangemanget.
Berätta om arrangemanget — Vilken typ av spelaktivitet är det,
Marknadsföring — Hur gör ni reklam för att arrangemanget finns?
Hur gör stödet arrangemanget bättre — Beskriv på vilket sätt arrangemanget bli bättre om ni får
stöd från Sverok Svealand, har ni några behov som Sverok Svealand kan hjälpa till med utöver
ekonomiskt stöd.

EKONOMI

Sökt belopp — Summan som föreningen önskar få av Sverok Svealand.
Betalas ut till — Fyll i föreningens kontouppgifter till bankkonto/PG/BG.
Intäkter — Alla intäkter till arrangemanget. Meddela också om ni har andra finansiärer som
kommunen eller landstinget.
Utgifter — Gör en uppställning som visar olika kostnadsposter t.ex resor, materiel, hyror, priser,
PR mm.
Avrunda gärna beloppen till närmsta hundratal för bättre översikt. Får inte allt plats? Skicka med
en bilaga med budgeten i helhet istället!

UNDERSKRIFT

Skriv ut och skriv under blanketten. Vi rekommenderar att det är arrangören eller en
firmatecknare för föreningen som skriver under.
Den som skriver under intygar sitt ansvar för att de uppgifter som lämnas i ansökan är korrekta
och genomförs på det sätt som beskrivs.

ÅTAGANDEN

Blir ni beviljade pengar så önskar Sverok Svealand stå med på eventuella affischer eller PRmaterial, eller omnämnas på plats. Logotyper finns på hemsidan.
Skicka bilder! Inget måste men efter att arrangemanget är avklarat så får ni väldigt gärna tagga
Sverok Svealand i bilden eller skicka bilderna till oss.
Ni kommer också bli ombedda att lämna en kort rapport på hur evenemanget gick. Hur många
kom och hur gick det? Så länge ni inte har misskött er så behöver ni inte oroa er för att bli
återbetalningsskyldiga. Vi vill bara följa upp på hur det gick för er.
Vi ser fram emot att få er ansökan!

  

SVEALAND.SVEROK.SE

INFO@SVEALAND.SVEROK.SE

