Kommunstyrelsens förvaltning

Skickas till:
Västerviks kommun
Samhällsbyggnadsenheten
Idrotts- och fritidsstrateg Anders Östlund
593 80 Västervik
Telefon: 0490-25 55 20
E-post: anders.ostlund@vastervik.se

Ansökan om tillfälligt stöd för föreningar med
ungdomsverksamhet drabbade av covid-19-restriktioner
OBS! Stödet handläggs och verkställs under förutsättning av att kommunfullmäktige fattar beslut om
stödet.
Denna blankett är till för att söka tillfälligt stöd för föreningar med ungdomsverksamhet som är
ekonomiskt drabbade av covid-19-restriktioner. Syftet med stödet är att ge föreningar med
betydande ungdomsverksamhet förutsättningar att överleva under pågående pandemi.
Stödet bygger på följande kriterier:
• Föreningen ska vara aktiv med sin verksamhet samt ha sin utgångspunkt i Västerviks
kommun.
• Föreningen ska relativt sin verksamhet i övrigt ha en stor ungdomsverksamhet sett till antalet
medlemmar.
• Föreningen ska vara negativt påverkad av Folkhälsomyndighetens allmänna råd och eller de
av riksdag/regering beslutade restriktionerna till covid-19.
Föreningen kan söka stöd för:
• Negativa ekonomiska konsekvenser för ordinarie verksamhet som särskilt har drabbat
ungdomar direkt alternativt indirekt med anledning av covid-19 under perioden 1 april–30
november 2020.
Ansökningstid: Tiden att ansöka är begränsad till december månad 2020. Ansökan ska vara Västerviks
kommun tillhanda senast angiven sista ansökningsdag torsdagen den 31 december.
Sökande förening
Namn på föreningen
Adress
Postnummer och ort
Telefonnummer
E-post
Organisationsnummer

☐ Bankgiro
☐ Postgiro
Kontonummer
Kontaktperson
Namn
Telefonnummer
E-post

Kommunstyrelsens förvaltning

Ekonomisk konsekvens
till exempel utebliven intäkt eller ökad kostnad

Sökt belopp
(tkr)

Totalt

Effekter
Beskriv kortfattat effekterna av de negativa ekonomiska konsekvenserna utifrån
respektive sökt belopp enligt ovanstående. Skriv direkt här i ansökan eller i en bilaga.

Underskrift

Namnteckning ordförande …………………………………………….………….………….………..
Namnförtydligande ordförande
Datum

Information om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter
När du fyller i den här blanketten kommer kommunstyrelsens förvaltning att behandla personuppgifter om dig. Syftet med behandlingen är
att kunna utföra våra tjänster och fullgöra våra skyldigheter mot dig. Personuppgiftsbehandlingen sker i enlighet med
dataskyddsförordningen.
Läs mer om hur Västerviks kommun hanterar personuppgifter på www.vastervik.se/hantering-personuppgifter eller ring till kommunens
växel på 0490-25 40 00.

Fylls i av kommunen
Ankomstdatum
Signatur
Eventuella bilagor
Beviljat belopp

