
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
ANSÖKAN OM VERKSAMHETSBIDRAG 2020 
 

Föreningar som har idrotts-, ungdoms-, nykterhets- eller kulturverksamhet kan söka om kommu-

nalt verksamhetssamhetsbidrag. Föreningar med simskoleverksamhet kan söka bidrag för sim-

skoleverksamhet. Ansökan görs på fastställd blankett.  

 

Ansökningarna jämte bilagor ska vara inlämnade endera elektroniskt eller per post senast 

den 30 april 2020. Den tvåsidiga blanketten skickas på adressen: Malax kommun, Fritids- och 

kulturnämnden, Malmgatan 5, 66100 Malax. Man kan även fylla i en elektronisk blankett på 

www.malax.fi/fritid/föreningar. Den ifyllbara elektroniska blanketten kan fyllas i med Adobe 

Acrobat Reader. Spara den ifyllda blanketten på nytt namn på din egen dator och skicka den se-

dan per e-post till fritid@malax.fi. Bilagor kan också skickas per e-post, men då bör de inskan-

nade bilagorna och blanketten vara av god kvalitet.  

 

Ifall ni inte vid tidpunkten för inlämnandet har alla bilagor klara, ska ni ändå skicka in blanketten 

och de bilagor som ni har klara. T.ex. bokslutet kan ni skicka in senare, men dock genast då de är 

klara.  

För år 2020 kommer bidragen att beviljas utgående från de principer som står i fritids- och kul-

turnämndens ”Regler och anvisningar för bidrag” som blir godkända av fritids- och kulturnämn-

den på nästa möte 24.3.2020. Reglerna finns bifogat i detta brev. 

 

Andra bidrag och förändringar 
Fkn delar sedan några år tillbaka inte längre ut separata projektbidrag, driftsbidrag, renoverings-

bidrag, kartbidrag eller bidrag för ledarskolning, utan ingår i verksamhetsbidraget. De budgetme-

del som tidigare gick till dessa bidrag kommer i fortsättningen att fördelas som verksamhetsbi-

drag fritt för mottagarna att disponera enligt ansökan. Nämnden har alltså inte minskat de bud-

getmedel som fördelas som bidrag, föreningarna får naturligtvis använda sitt bidrag till ledar-

skolning, projekt med mera. 

 

Malax 18.3.2020 

 

 

 
Anders Hendricksson 

Fritidssekreterare 

Tfn 050 3738 346 

anders.hendricksson@malax.fi 

 

13.3.2006 

18.3.2020 

Stifta inte ihop de papper som ni 

skickar in. Tack! 
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