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Skickas till:  
Sollentuna kommun 
Kultur- och fritidskontoret 
191 86 SOLLENTUNA

 
ANSÖKAN OM UTBILDNINGSSTÖD 
 
Ungdomsorganisation 
Ansökan ska inlämnas senast 15 februari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BESTÄMMELSER

3.3 Utbildningsstöd  

För ungdomar i åldern 13-20 år som genomför en utbildning, sanktionerad av föreningens 
riksorganisation, utgår ett stödbelopp på 1000 kr. En förening kan maximalt få 20 % av det 
aktivitetsstöd som föreningen erhöll redovisningsperioden innan. Utbildning skall omfatta någon 
form av ledarskap, t.ex. tränar- och domarutbildningar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Föreningens namn (hela namnet utskrivet) 

FÖRENINGSUPPGIFTER 

Adress 

Kontaktman i detta ärende: (namn, telefon) 

Postnummer

Har föreningen godkänt sina förenings- JA 

uppgifter i föreningsregistret på webben? NEJ 

 
 
 
 
 
 

(Namn, födelsenummer och vilken utbildning respektive ungdom har genomfört specificeras på nästa sida) 

Antalet ungdomar i åldern 13-20 år som genomfört godkänd utbildning:_______________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sollentuna 20____-____-____ 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________________________________
Firmatecknare (underskrift och namnförtydligande)         
 

UPPGIFTERNAS RIKTIGHET BESTYRKES
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Skickas till:  
Sollentuna kommun 
Kultur- och fritidskontoret 
191 86 SOLLENTUNA

Namn  

UTBILDNINGSUPPGIFTER 

Utbildningens namn 

Namn  

Utbildningens namn 

Namn  

Utbildningens namn 

Namn  

Utbildningens namn 

Namn  

Utbildningens namn 

Beskrivning av utbildningen: 

 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer

Beskrivning av utbildningen: 

 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer

Beskrivning av utbildningen: 

 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer

Beskrivning av utbildningen: 

 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer

Beskrivning av utbildningen: 

 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer



 
 

 

3

3

Skickas till:  
Sollentuna kommun 
Kultur- och fritidskontoret 
191 86 SOLLENTUNA

 
Namn  Födelsenummer

UTBILDNINGSUPPGIFTER 

Utbildningens namn 

 

Namn  

Utbildningens namn 

 

Namn  

Utbildningens namn 

Namn  Födelsenummer

Utbildningens namn 

 

Namn  Födelsenummer

Utbildningens namn Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Beskrivning av utbildningen: 

 

Beskrivning av utbildningen: 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

 

Beskrivning av utbildningen: 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer

Beskrivning av utbildningen: 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 

Födelsenummer

Beskrivning av utbildningen: 

Arrangör (ex. riksorganisation eller förening) 
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