
Postadress Telefon E-post Hemsida 1(2) 
Region Västernorrland 0611-800 00 region.vasternorrland@rvn.se www.rvn.se 
Regional Utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND 

Stöd till intresseorganisationer 

Sätt ett kryss i den ruta för vilken målgrupp ansökan gäller 

Ungdomspolitik 

Kvinnor (minst 150 medlemmar) 

Ungdomar (minst 300 medlemmar) 

Pensionärer (minst 1 000 medlemmar) 

Folkhälsa (minst 150 medlemmar) 

Ansökan ska vara inlämnad till Region Västernorrland senast 1 juni året innan det år ansökan gäller. 
För sent inlämnad ansökan handläggs inte.  

Region Västernorrland fattar inga beslut förrän ansökan är komplett och samtliga begärda handlingar 
är inlämnade. 

Region Västernorrland följer dataskyddslagstiftningen när det gäller personuppgifter. Inlämnade uppgifter gäller 
endast för handläggning av denna ansökan.
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Postadress Telefon E-post Hemsida 2(2) 
Region Västernorrland 0611-800 00 region.vasternorrland@rvn.se www.rvn.se 
Regional Utveckling, 871 85 HÄRNÖSAND 

ANSÖKAN 

Stöd till intresseorganisationer 

Ansökan gäller år: __________________________ 

Handlingar som ska bifogas ansökan om organisationsstöd 
Verksamhetsberättelse för senaste verksamhetsår (undertecknad) 
Resultat och balansräkning för senaste verksamhetsår (undertecknad) 
Revisionsberättelse för senaste verksamhetsår (undertecknad) 
Verksamhetsplan för det år bidraget gäller  

  Plan för uppföljning och utvärdering 

Sökande 

Organisationens namn Organisationsnummer 

Adress Postnummer Postadress 

Ansvarig för ansökan 

E-postadress till ansvarig (textat) Telefonnummer till ansvarig 

Antalet registrerade medlemmar 6--25 år det senaste verksamhetsåret (gäller endast 
ungdomsorganisationer). Antalet medlemmar ska redovisas på begäran från  
Region Västernorrland 
Antalet registrerade medlemmar det senaste verksamhetsåret 

Antal kommuner i Västernorrlands län med verksamhet (minst 3) 

Antal lokalavdelningar i länet: 

Den sökande har tagit del av riktlinjerna                                      Den sökande har inga skulder hos Kronofogden                       

Den sökande har tagit del av övergripande målsättningar i Kulturplanen: hållbarhet, jämställdhet och normkritik           

Den sökande godkänner att personuppgifter lagras (endast för denna ansökan)

Att uppgifterna i ansökan och bilagor är korrekta intygas: 

Ort och datum 

Underskrift av ordförande/vice ordförande Namnförtydligande 

Underskrift av revisor Namnförtydligande 

Underskrift av ansvarig handläggare Namnförtydligande 

Ansökan skickas underskriven till: 
region.vasternorrland@rvn.se 
eller 
Region Västernorrland  
Regional utveckling  
871 85 HÄRNÖSAND 
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