
 

EXTRA BIDRAG FÖR KULTUR- 
OCH HEMBYGDSFÖRENINGAR 
Redovisning

 

 

Postadress 
Kulturförvaltningen 
Värnamo kommun 
Box 414, 331 83 Värnamo 

Kontaktcenter 
Stadshuset, Kyrktorget 1, 
Värnamo 
Telefon: 0370-37 70 00 
Telefax: 0370-37 77 11 

E-post 
kontaktcenter@varnamo.se 
Webbplats 
www.varnamo.se 

Organisationsnummer 
212000-0555 
Bankgiro 
141-7195 

    

 

Redovisande förening 
Föreningens namn Bankgiro (Plusgiro/Bank (inkl. banknamn, clearingnr o kontonr) 

E-postadress till föreningen eller kontaktperson Org. nr 

Kontaktperson, samt kontaktuppgifter (e-postadress, telefon) 

 

Ekonomisk redovisning  
Totalsumma av samtliga kostnader Bidrag från Värnamo kommun (ifylles av Värnamo kommun) 

 

Utvärdering 
 

 

 
(Skriv ej på baksidan, bifoga istället bilaga) 

 

Obligatoriska bilagor 

Följande handlingar bifogas redovisningen: 

• Fullständig ekonomisk redovisning samt fakturor och kvitton där samtliga kostnader intygas 

• Kopia på beviljat bidrag från eventuella medfinansiärer 

• Fotografier som visar slutresultatet av investeringen (gäller ej ledarutbildningsbidrag) 
 

Information 

Redovisning ska vara kulturförvaltningen tillhanda senast två månader efter genomförandet, senare 
inkommen redovisning kan medföra indraget bidrag. Utbetalning sker efter godkänd redovisning. 
Bidraget kan komma att reduceras om kostnaderna blir lägre än budgeterat. För att redovisningen ska 
behandlas måste alla fält fyllas i och samtliga obligatoriska handlingar bifogas. Redovisning inklusive 
bilagor skickas till postadress nedan. 

 

Underskrift 
Ort och datum Funktion inom föreningen 

Underskrift Namnförtydligande 
 

 

- Undertecknad är medveten om att föreningen blir återbetalningsskyldig ifall beslut om bidrag har 
fattats på felaktiga grunder, om villkor inte uppfylls eller om medlen används felaktigt. 
- Undertecknad är medveten om att föreningen ska följa Värnamo kommuns policy gällande alkohol 
och likabehandling, i enlighet med Riktlinjer för extra bidrag till hembygdsföreningar och föreningar 
inom kulturområdet. 
- Undertecknad samtycker till att Värnamo kommun sparar och behandlar personuppgifter i enlighet 
med ansökan om bidrag och övriga föreningskontakter. 

 

Information om behandling av personuppgifter 

Värnamo kommun behöver hantera och spara personuppgifter om dig. Det gör vi för att kunna 
handlägga ärenden och fatta beslut som rör dig för att fullgöra våra skyldigheter enligt lag. Du har rätt att 
kontakta oss om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig eller begära rättning eller radering 
av dina uppgifter. Du kan också göra invändningar eller begära att vi begränsar behandlingen. Du hittar 
mer information på kommun.varnamo.se/personuppgifter. 

 


