Bidragsansökan för
SUKs lokalföreningar/regioner/nationella grupper

Lokalföreningar
Bidraget för lokalföreningar har syftet att bidra till aktiviteten. Det innebär att vi ger bidrag till
en del av kostnaderna. De återstående kostnaderna måste alltså tä ckas upp av
deltagaravgifter, bidrag från församlingen, insamlingar, bidrag från Bilda, kommuner
och landsting eller på annat sätt.

Regioner/nationella grupper
Bidraget till regionerna/nationella grupper har syftet att till stor del finansiera aktivitete n.
Det innebär att en mindre del kommer att behöva täckas av ökade deltagaravgifter,
bidrag från församlingen, insamlingar, bidrag från Bilda, kommuner och landsting eller på annat
sätt.

Vad vill vi ge bidrag till?
Naturligtvis ska bidragen ha förankring i både ungdomsverksamhet och den katolska
tron. Till de aktiviteter vi vill bidra för att uppfylla SUKs mål hör; konfirmandaktiviteter,
ungdomsträffar, trosfördjupningsläger och kurser, reträtter, karitativt arbete,
pilgrimsresor (främst inom Sverige), barn- och ungdomsläger, föreläsningar,
kulturevenemang, utbildningar och seminarier.

Hur ska ni söka?
Fyll i uppgifterna för aktiviteten på blanketten och skicka in ansökan till eu@suk.se
Till intäkterna räknas till exempel bidrag ni får från andra och deltagaravgifterna. Till
utgifterna räknas till exempel matkostnader, transportkostnader och hyran för
lägergården. Skicka in ansökan minst två veckor innan aktiviteten äger rum. För att få pengar
för en ny aktivitet är det viktigt att ni har redovisat den föregående aktiviteten. Ansökan ska
vara underskriven av firmatecknaren.

Hur redovisa?
Efter aktiviteten ska ni samla alla kvitton och tillsammans med en kort sammanfattning
av hur aktiviteten förlöpt skicka in dem till SUK’s kansli. Eventuellt överskott från
aktiviteten betalas tillbaka till SUK.
Härmed har vi läst och godkänner villkoren för bidraget.
Underskrift och namnförtydligande av ordföranden/firmatecknaren i lokalföreningen:
…………...................................................................................................................................................................
Underskrift och namnförtydligande av sökande
…………...................................................................................................................................................................
Datum:
Ort:

Postadress: Box 2150, 103 14 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgränd 4 (4 tr), Gamlastan
Telefon: 08-505 576 90 E-postadress: suk@suk.se Hemsida: http://www.suk.se

Bidragsansökan för
SUKs lokalföreningar/regioner/nationella grupper
KONTAKTUPPGIFTER TILL DEN SOM HAR ANSVAR FÖR AKTIVITETEN/LÄGRET.
Namn:
Mobil/telefon:
E-post adress:
Vilken region/nationell gr./lokalförening som söker bidraget:
Kontonummer/clearing/bank:
BUDGET:
INTÄKTER

UTGIFTER

OM AKTIVITETEN
Vi söker summa:
Antal dagar/veckor:

Datum:

Plats:

Antal deltagare:

Motivering. Beskriv varför ni söker pengarna, vad syftet är med aktiviteten samt typ av
Aktivitet:

Postadress: Box 2150, 103 14 Stockholm
Besöksadress: Brunnsgränd 4 (4 tr), Gamlastan
Telefon: 08-505 576 90 E-postadress: suk@suk.se Hemsida: http://www.suk.se

