Ansökan om stöd till ideella byalag och samhällsföreningar
Byalag och samhällsföreningar har en viktig roll för orters och bygders livskraft och utveckling, inte minst i rollen
som bygdens representant och dialogpart till kommunen.
Ett beviljat generellt ekonomiskt stöd om 5 000 kronor till byalag och samhällsföreningar är tänkt att underlätta för
den löpande verksamheten och ytterligare stärka och förtydliga dess roll.
Stödet kan sökas av byalag, eller motsvarande samhällsförening, som ideellt verkar för sin bygds utveckling och
välbefinnande genom aktiviteter och demokratisk dialog.
Föreningens åtagande:
•
Föreningen ska arbeta utifrån en demokratisk grundsyn för att utveckla och bidraga till delaktighet på respektive
ort.
•
Föreningen ska arbeta för mångfald i samhället och verkar för invånarnas förtroende och åsikter.
•
Föreningen ska vara en dialogpart till kommunen i frågor som rör bygdens utveckling samt bistå kommunen
med lokal kunskap och förankring.
•
Föreningen ska aktivt delta i byalagsträffar, byalagsråd och liknande.
•
Föreningen ska utse en kontaktperson till kommunen i de fall det är annan än föreningens ordförande.
•
Föreningen ska i sin stadga eller på annat sätt kunna visa att man bidrar till bygdens välbefinnande och
utveckling.
För mer information hänvisas till Riktlinjer för stöd till byalag och samhällsföreningar.

Ansökan
Ansökan ska vara Laholms kommun, 312 80 Laholm tillhanda senast den 1 december för att gälla kommande
kalenderår. Om ansökan inte inlämnas i tid kan det medföra att ansökan avslås. (För år 2020 är ansökningstiden till
och med den 15 april.)
Blanketten ska vara korrekt ifylld och innehålla samtliga uppgifter kommunen efterfrågar.
Ansökan ska undertecknas av föreningens ordförande/firmatecknare.
Kryssa i rutan att du tagit del av och att föreningen förbinder sig att följa Riktlinjer för stöd till byalag
och samhällsföreningar (antagen av kommunstyrelsen 2020-03-17).
Härmed ansöks om 5 000 kronor
Byalag/samhällsförening

Datum

Organisationsnummer

Bankgiro/Postgiro

Namnunderskrift firmatecknare

Namnförtydligande

Personuppgifter:
Det är kommunstyrelsen som är personuppgiftsansvarig för de uppgifter du lämnat i samband med ansökan. För att kunna behandla ansökan, ge
besked om beslut och verkställa eventuella utbetalningar krävs kontakt- och bank- eller postgirouppgifter. Vi kommer inte att använda dessa
uppgifter i något annat syfte. Ansökningsblanketten och eventuella bilagor förvaras i stadshuset och diarieförs enligt gällande regler. Som
registrerad hos kommunstyrelsen har du rätt att begära ut information om vilka uppgifter vi har om dig eller för att begära rättelse. Eftersom
kommunens verksamhet omfattas av tryckfrihetsförordningen, lag om offentlighet och sekretess samt arkivlagen begränsar detta din rätt till radering
samt reglerar utlämnande av allmän handling. Handlingarna hanteras enligt kommunstyrelsens dokumenthanteringsplan. Du kan vända dig till
Laholms kommuns dataskyddsombud (dataskyddsombudet@laholm.se) eller Datainspektionen om du exempelvis anser att behandlingen är
bristfällig eller felaktig. Telefon: 0430-150 00 (Medborgarservice). Läs mer på www.laholm.se/gdpr

