
Ansökan om ekonomiskt bidrag till föreningar och organisationer i Södermanlands län. 
Verksamma inom något av följande områden: Antidiskriminering/ Barn och ungdom/
Drogförebyggande/ Funktionsnedsättning/ Nationella minoriteter/Pensionärer/socialt stöd

Gäller bidragsår

Samtliga fält är obligatoriska att fylla i. Om uppgift saknas skriv "ej relevant". 
Ofullständig ansökan handläggs inte.

1. Sökande

Postadress

2. Kontaktperson
Förnamn Efternamn
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Skicka ansökan och samtliga bilagor via e-post till  epost@regionsormland.se eller via brev till 
Region Sörmland, Att: Organisationsbidrag, Repslagaregatan 19, 611 88 Nyköping. 

Sista ansökningsdag är 1:a oktober 

Organisationsnummer

3. I vilka av Södermanlands läns 9 kommuner bedriver organisationen verksamhet idag?

Nyköping

Eskilstuna Flen

TrosaSträngnäs

Katrineholm Oxelösund

Vingåker

Gnesta

4a. Antal medlemmar folkbokförda i 
Södermanland (föregående år)

4b. För barn och ungdomsorganisationer: 
Antal medlemmar varav barn 7-25 år

Organisationens/föreningens namn

Postnummer Postort

Telefon Mobiltelefon

Webbplats E-postadress

Postadress

Postort

Postnummer

E-postadress

Telefon Mobiltelefon Funktion (ordf. sekr etc.)
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5. Beskriv vad ansökt bidrag ska användas till (max 500 tecken inklusive mellanslag)

6. Bilagor

Underskrift (namnteckning krävs även via e-post) Funktion (ordf, sekr, kassör)

Namnförtydligande Ort och datum

Godkänd verksamhetsberättelse med årsbokslut eller motsvarande från föregående år (gäller inte nystartat 
föreningen, organisation)

Revisionsberättelse från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation) 

Årsmötesprotokoll från föregående år (gäller inte nystartad förening, organisation) 

Gällande stadgar (lämnas första gången och därefter endast vid förändringar) 

Revisors intyg om medlemsuppgifter

Förslag till verksamhetsplan & budget för kommande år 

Alla ovan relevanta bilagor är med skickade

Frågor?
Har du frågor om hur du fyller i blanketten kontakta ansvarig handläggare Agneta Johansson. 
E-post: agneta.v.johansson@regionsormland.se.
Mobil: 0720-84 75 07

Härmed intygas att sökande organisation/förening tagit del av Region Sörmlands regelverk för beviljande av 
bidrag. Vi är medvetna om att Region Sörmland kan begära revision, och återbetalning, om felaktiga uppgifter 
lämnats och/eller bidraget inte använts enligt överenskommelse.
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