
ANSÖKAN OM BIDRAG TILL  
FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

Verksamhetsår 20_____ 

Föreningen 
Namn (ej förkortning)  Tel Mobil 

Besöksadress  E‐post

Postnummer/Ort  Hemsida

Föreningens kontaktpersoner 
Kontaktperson eventuellt kansli  Tel Mobil 

Adress  Postnummer/Ort

E‐post 

□ Jag tillåter att mitt namn publiceras på Kramfors kommuns hemsida 

Ordförande  Tel Mobil 

E‐post 

□ Jag tillåter att mitt namn publiceras på Kramfors kommuns hemsida 

Sekreterare  Tel Mobil 

E‐post 

Kassör  Tel Mobil 

E‐post 

Revisor  Tel Mobil 

E‐post 

Matrikelförda medlemmar 31 december senaste årsskiftet  _______ stycken 

Planerad inplantering av fisk under 20_____  Antal _____________  Kronor _____________ 

Föreningen bildades år ________ månad __________ 

Föreningens PG/BG nummer  _____________________________________________________ 

Underskrift 
Riktigheten av ovan lämnade uppgifter bestyrks Datum Ort 

Underskrift Ordförande  Namnförtydligande

Underskrift Kontaktperson  Namnförtydligande

Bifoga verksamhets‐, kassa och revisorsberättelse för senaste verksamhetsåret till ansökan 

Ansökan till Fritidsenheten senast 1 mars 



ANSÖKAN OM BIDRAG TILL  
FISKEVÅRDANDE ÅTGÄRDER 

 

 

Anvisningar fiskebidrag  

Regler för kommunalt stöd för fiskevård 

Inom ramen för av kommunfullmäktige anvisade medel kan kommunstyrelsen lämna 
följande bidrag till inom kommunen verksamma fiskevårdsföreningar och 
fiskevårdsområdesföreningar. 

1. Grundbidrag 
För administration utgår grundbidrag med 600 kronor per kalenderår. 

2. Bidrag till inplantering av fisk 
Bidrag utgår med högst 10 procent av totala kostnaden vid inplantering av fisk. 

3. Övrigt stöd 
Bidrag kan utgå för särskilda ändamål, såsom underhåll och förbättringar av 
anläggningar, övriga fiskevårdsåtgärder etc.  

Ansökan 

1. Grundbidrag 
Ansökan om grundbidrag ska inlämnas senast den 1 mars på av Fritidsenhetens 
tillhandahållna blanketter. 

2. Bidrag till inplantering av fisk 
Ansökan om bidrag till inplantering av fisk ska inlämnas senast den 1 mars på av 
Fritidsenhetens tillhandahållna blanketter.  
Ansökan ska godkännas av Fritidsenheten före arbetets utförande. Bidraget utbetalas 
efter arbetet utförts. 

3. Övrigt stöd 
Preliminär ansökan för övrigt stöd görs senast 1 april och 1 september, varefter 
prövning sker. Till ansökan ska bifogas kostnadsberäkning samt redogörelse för 
avsikten med bidragsändamålet. Slutlig ansökan med redovisning av faktiska 
kostnaden ska ske senast två kalenderår därefter. 

Utbetalning 

Utbetalning av bidrag sker endast till föreningens plusgirokonto/bankgirokonto. 

Kontaktperson 

Kontaktpersonens namn kommer att stå med i kommunstyrelsens föreningsregister. 
Kontaktpersonen blir också föreningens postmottagare. 
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