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Ansökan om kompensationsstöd med anledning av 
coronaviruset covid-19   

Perioden 1 maj- 31 december 2021 
Sista ansökningsdatum 10 januari 2022 

Läs ”Riktlinje för kompensationsstöd med anledning av coronaviruset covid-19” innan du fyller i blanketten. Samtliga 
fält ska fyllas i.  

 

Kontaktperson för ansökan 
 

Kontaktperson för ansökan  

Telefon till kontaktperson E-post till kontaktperson 

 

Föreningsuppgifter  
 

Föreningens namn Organisationsnummer 

C/o 

Gatuadress 

Postnummer Ort 

Telefon E-post 

Bankgiro/plusgiro/bankkonto 

Ange adress till hemsida 

Föreningen tillhör en riksorganisation Ja Nej Vid ja, ange vilken 

 
 

 
 

Kontaktuppgifter till föreningens ordförande. 
 

Ordförande 

Telefon E-post  
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Beskriv hur föreningens verksamhet har påverkats av restriktionerna i samband med 
coronapandemin covid-19 under sökande period.  
 

 

 
Beskriv vad föreningen har gjort för att mildra konsekvenserna under samma period 
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Stöd som söks med anledning av covid-19 för sökta perioden 

 
Ange det kompensationsstöd som söks från Kramfors kommun. Observera att det är obligatoriskt att fylla i 
denna ruta! 

Sökt belopp, kronor 

 
Budgeterade och faktiska intäkter för perioden  
Ange vilken intäkt det rör sig om. Ange den budgeterade intäkten och hur den faktiska intäkten blev. Samtliga 
intäkter ska anges. Tänk på att samtliga budgeterade och faktiska intäkter ska kunna styrkas med relevanta 
underlag. Till exempel intäkter i samband med evenemang, cuper. 

Ange orsak Budgeterad intäkt 
Belopp, kronor 

Faktisk intäkt 
Belopp, kronor 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Summa   

 
Budgeterade och faktiska kostnader för perioden  
Ange vilka kostnader det rör sig om. Ange den budgeterade kostnaden och hur den faktiska kostnaden blev. 
Samtliga kostnader ska anges. Tänk på att samtliga budgeterade och faktiska kostnader ska kunna styrkas med 
relevanta underlag. Till exempel hyror, avgifter, resekostnader i samband med evenemang och cuper. 

Ange orsak Budgeterad kostnad 
Belopp, kronor 

Faktisk kostnad 
Belopp, kronor 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Summa   
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Stöd från andra bidragsgivare med anledning av covid-19 för perioden 
Har föreningen ansökt om stöd med anledning av konsekvenser till följd av restriktionerna i samband med 
coronaviruset covid-19 ska det anges här. Dels vem föreningen sökt bidrag hos, hur mycket som sökts och vad som 
blivit beviljat. Detta kan till exempel vara det statliga stödet som Riksidrottsförbundet delat ut, olika fonder eller 
privata sponsorer. Tänk på att underlag för detta ska bifogas ansökan. 

Ange från vem Sökt belopp, kronor Beviljat belopp, kronor 

   

   

Summa   

 
Övrig information 

 

 

 

För att ansökan ska kunna behandlas måste följande handlingar bifogas. Observera att samtliga 
handlingar som kräver underskrift ska vara undertecknade.  
 

• Relevanta underlag som styrker budgeterade och faktiska intäkter samt kostnader 
• Eventuella ansökningar till och beslut från andra bidragsgivare om kompensationsstöd för covid-19, 

exempelvis Riksidrottsförbundet, MUCF 
 
Utöver underlagen ovan kommer Kramfors kommun att begära in de underlag som behövs för att 
bedöma er ansökan.  
 

 
Undertecknade försäkrar härmed att de har läst och följt anvisningen för bidraget, samt att 
lämnade uppgifter är korrekta och att namngivna firmatecknare är beslutade av styrelsen  

 
Ort och datum Ort och datum 

Uppdrag i föreningen Uppdrag i föreningen 

Underskrift Underskrift 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 
 

Ansökan skickas till: 
Kramfors kommun 
872 80 Kramfors 
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