
Forening

Foreningsnummer 
Brønnøysundregisteret

Styreleder

Telefon/mobil

Epost

Adresse (hjem/leder)

Fakturanavn

Fakturaadresse

Kontonummer

 Er forening MVA-registrert?

    Ja         Nei

Er foreningen registrert i 
Tilskuddsportalen?

    Ja     Nei

Hvis JA, hvem har foreningen mottatt støtte fra? Er aktivtetene tilrettelagt for 
funksjonshemmede?

    Ja         Nei

REGNSKAPSTALL
   Budsjett inneværende år (2020)    Regnskapsresultat (2019)

Inntekter: Inntekter:

Utgifter: Utgifter:

Forventet overskudd: Overskudd/tap: 

Antall medlemmer (0-25 år): Antall medlemmer totalt: Medlemskontingent pris pr. medlem: Fordeling kjønn:
Gutter:                 Jenter: 

AKTIVITETSPLAN Antall møter pr. år (cirka)

Faste øvinger/medlemsmøter

Styremøter

Åpne kulturarrangement i Nedre Eiker

Dato: Sted: Søkers underskrift:

 

Skjema sendes til Drammen kommune - Ung Kultur, Pb. 355, 3051 Drammen  
eller til post@drammen.kommune.no Søknadsfrist og poststemplet 12. april 2020, 
og mottatt av kommunen senest 3 dager etter søknadsfrist.

Drammen kommune
Søknad om tilskudd for 
allmennkulturelle organisasjoner 2019



VEDLEGG 1

AKTIVITETSPLAN FOR INNEVÆRENDE ÅR 

Forening

Beskrivelse: Åpne kulturarrangement eller større aktivteter Planlagt sted/dato

Drammen kommune
Søknad om tilskudd for 
allmennkulturelle organisasjoner 2019



AKTIVITETSRAPPORT FRA FOREGÅENDE ÅR 

Forening

Beskrivelse: Åpne kulturarrangement eller større aktivteter Planlagt sted/dato Antall deltakere

VEDLEGG 2

Drammen kommune
Søknad om tilskudd for 
allmennkulturelle organisasjoner 2019



Kriterier for tildeling av årlig tilskudd 
til organisasjonene:

• Kr 3.000 i grunntilskudd til alle organisasjoner.
• Kr 300 i medlemstilskudd til organisasjoner for 
 barn og unge opp til 25 år.
• Aktivitetstilskudd til organisasjoner for barn og 
 unge opp  til 25 år på grunnlag av antall 
 medlemsmøter, stevner, andre aktiviteter/
 arrangementer (ikke styremøter),
 informasjons- og rekrutteringsarbeid.

Forutsetninger for å få tilskudd:

• Organisasjonene må ha flere enn 
 15 medlemmer og være åpen for alle.
• Søknaden skal ha som vedlegg:
 - aktivitetsplan for inneværende år (vedlegg 1)
 - aktivitetsrapport fra foregående år (vedlegg 2)
 - budsjett for året
 - regnskap for sist år
 - nøyaktig medlemsliste over medlemmer bosatt i 
    tidligere Nedre Eiker
• Det må genereres aktivitet i organisasjonen.

Tilskudd innvilges ikke til politiske organisasjoner eller 
organisasjoner som ikke er åpne for alle, heller ikke 
til yrkes- og arbeidslivsorganisasjoner, helse-, 
forsknings- og vitenskapsorganisasjoner.

Drammen kommune
Søknad om tilskudd for 
allmennkulturelle organisasjoner 2019
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