
Ansökan om lokalt aktivitetsstöd 1 (2) 

Fyll i blanketten direkt i datorn. Skriv sedan ut blanketten och underteckna den. 
Blanketten ska skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen, Box 500, 577 26 Hultsfred. 
Vid frågor ring 0495-24 05 02. 

Förening 
Namn RF:s föreningsnummer 

c/o adress Ansökan avser perioden 
År  1 jan-30 juni  1 juli-31dec 

Utdelningsadress Kommun 

Postnummer och ort Plusgiro Bankgiro 

Uppgiftslämnare 
Namn 

Adress 

Telefon E-post

Närvarokortets 
nummer 

SF-
idrott/aktivitet 

Samman-
komster 

Deltagartillfällen 
Handikappidrott över 

20 år Flickor, ålder Pojkar, ålder 
7-12 13-16 17-20 7-12 13-16 17-20 Flickor Pojkar 

Totalt antal sammankomster och 
deltagartillfällen 

Underskrift
Datum Namnteckning av styrelsen utsedde firmatecknare Namnförtydligande 



 
 
 

 
 
 
 

2 (2) 

 

 
 
 

 
Information om behandling av personuppgifter 
 
Personuppgiftsansvarig: 
Kommunstyrelsen  
Box 500 
577 26 Hultsfred 
kultur.fritid@hultsfred.se 
Telefon 0495-24 00 00 
 
Uppgifterna registreras i vårt föreningsregister. Ändamålet är att kunna hantera din ansökan 
samt att kunna kontakta dig vid behov. 
 
Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att kunna handlägga din ansökan. 
 
Uppgifterna kan komma att lämnas utanför kommunens organisation till följd av offentlighets-
principen. Uppgifterna gallras när de inte längre är aktuella. 
 
Om du vill veta vilka personuppgifter som finns registrerade om dig kan du ta kontakt med kul-
tur- och fritidsförvaltningen och begära information. De kan också hjälpa dig så att eventuella 
felaktigheter rättas till och radera uppgifter som du lämnat med samtycke. 
 
Om du har fler frågor, till exempel om kommunens hanterande av personuppgifter eller om du 
har klagomål, så kan du vända dig till kommunens dataskyddsombud. Om du fortfarande inte är 
nöjd har du även rätt att lämna klagomål på personuppgiftsbehandlingen till Datainspektion-
en/Integritetsskyddsmyndigheten.  
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