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Hallsbergs kommun Hemsida 
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr 
212000-1926

Postadress 
694 80 Hallsberg

Besöksadress 
Västra Storgatan 14

Telefon 
0582-68 50 00 vx

Fax 
0582-68 53 46

Bankgiro 
577-3338

ANSÖKAN 
Evenemangsbidrag 

 Blankettanvisning 
Ansökan skickas till Hallsbergs kommun, 
Kulturavdelningen, 694 80 Hallsberg 
e-post: kultur.forening@hallsberg.se

Observera att föreningen måste uppfylla Hallsbergs 
kommuns allmänna regler och villkor för föreningsbidrag. 
Sista ansökningsdag är 30 november för evenemang 
under första halvåret (1/1-30/6) kommande år och 31 maj 
för andra halvåret (1/7-31/12) samma år.

Förening Tillhör riksorganisation (ej obligatoriskt) 

Adress Organisationsnummer 

Postnummer, ort Bankkonto eller plusgiro/bankgiro 

Antal medlemmar Medlemsavgift 

Ordförande Kassör 

Adress, ordförande Adress, kassör 

Postnummer, ort, ordförande Postnummer, ort, kassör 

Telefon, ordförande Telefon, kassör 

E-postadress, ordförande E-postadress, kassör 

Beskrivning av evenemanget (kan även bifogas separat till ansökan) 

Vi söker evenemangsbidrag, kronor (max 5.000 kr) 

� 
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HALLSBERGS

Bildningsförvaltningen 
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Hallsbergs kommun Hemsida 
www.hallsberg.se

E-post
bildningsforvaltningen@edu.hallsberg.se

Organisationsnr 
212000-1926

Postadress 
694 80 Hallsberg

Besöksadress 
Västra Storgatan 14

Telefon 
0582-68 50 00 vx

Fax 
0582-68 53 46

Bankgiro 
577-3338

KOSTNADSKALKYL 
Kostnader Belopp Intäkter Belopp 

Härmed intygas att uppgifterna är riktiga 

Ort och datum Ordförande, underskrift 

I syfte att kunna hantera ifylld blankett kommer bildningsnämnden behandla personuppgifterna enligt Dataskyddsförordningen. För mer 
information om hur vi behandlar personuppgifter besök www.hallsberg.se eller kontakta oss på telefon 0582-68 50 00. 
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