
 
 
Ansökan om stöd för lokalt integrationsarbete 2017 
 
Bidrag ges i form av fasta belopp på 2000, 4000 och 6000kr utifrån aktiviteternas 
omfattning sett till dagar, tid, antal deltagare och antal ledare.   
 
Tänk på att i ansökan ge en utförlig beskrivning av den tänkta aktiviteten. 
Ansökan måste skrivas på denna blankett, men bifoga gärna mer information.  
 
Löpande ansökningstid fram till 31/10 2017. 
 
Information om arrangören (klubb eller distrikt) Vänligen texta tydligt. 
 

Klubben/distriktets namn: 
 
 
Adress:  

c/o: ___________________________________________________ 

Postadress: ___________________________________________________ 

Postnummer: ___________________________________________________ 

Postort: ___________________________________________________ 

Kontaktperson/projektledare: 
 
 
Tel:  E-post: 
 
 
Bankgiro                     Plusgiro   Bankkonto 
 
      Clearingnr:                            Kontonummer: 

 
Beskrivning av verksamheten 
 

Förväntat antal unika deltagare under  Planerat antal dagar som verksamheten pågår: 
hela verksamheten (ca):  
 
 
 
 
Projektnamn: _______________________________________________  
 
Berätta om verksamheten. Skriv också vilka andra parter som insatsen görs i samarbete 
med. 
 
______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 



Planerade datum för genomförande: ______________________________________________ 

 
Budget 

Skriv översiktligt ner vilka utgifter och inkomster ni beräknas ha (behöver inte vara 

detaljerat). 
 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 
Ansökt summa (Välj endast en) 
 

Kryssa för den summa ni söker från Sportfiskarna:  
 

                    2000 kr                 4000 kr  6000 kr 
 
 

 
 
 
Villkor för bidraget 
 

 Bidraget ska användas till fiskeaktiviteter som främjar lokala möten och kunskapsutbyten 
kring fiske, fiskeregler och allemansrätt – aktiviteter som på ett bra sätt välkomnar nya 
invånare och visar på det lokala fiskets möjligheter. 

 Halva bidraget betalas ut i förväg och andra halvan betalas ut när verksamheten har 
redovisats.  

 Bidraget kan inte användas som ”lön” till ledare! 
 Bidraget kan inte användas till fiskutsättningar i den egna klubbsjön. 
 Lämnar arrangören inte in någon redovisning eller inte genomför verksamheten är arrangören 

återbetalningsskyldig. 
 Arrangören ska lämna ut informationsmaterial, medlemsinformation osv. från Sportfiskarna. 
 Aktiviteter som under 2017 fått ekonomiskt stöd från Sportfiskarna t.ex. Klassdraget kan inte 

samtidigt beviljas medel från integrationsstödet 2017. 
 
Sökandes underskrift 
Jag försäkrar att vi tagit del av villkoren ovan och förbinder oss att följa dem. 
 
Ort och datum: 
 
 
Underskrift: 
 
 
Namnförtydligande: 
 
                                                                      

 
Skicka ansökan till:  
Sportfiskarna Region Väst │Sjölyckan 6│416 55 Göteborg │Märk kuvertet med ”Lokalt integrationsarbete” 
Frågor om bidraget besvaras av Oscar Trowald 073-324 13 41 │ oscar.trowald@sportfiskarna.se 


