
               VEILEDNING TIL SØKNADSSKJEMA FOR KULTURMIDLER 2019             

                               LAG OG FORENINGER

                              
        I tillegg til ferdigutfylt søknadsskjema skal følgende være
        vedlagt søknaden:
                 - årsmelding for 2018
                 - revidert regnskap for 2018
                 - budsjett 2019
                 

        Dersom årsmelding eller regnskap mangler, vil ikke søknaden bli     
        behandlet

        For alle rubrikker i skjemaet kan eget ark benyttes dersom det
        er for liten plass. Husk da å merke av på arket hvilket punkt
        det gjelder.

1.0 Opplysninger om søkeren/laget

        1.1, 1.2 og 1.3; ingen kommentar.

   1.4  Alle medlemmer telles med, 
        Oppgi tallene for de "under 19 år".

   1.5  Kronebeløp for de(n) medlemskontingent-ordningen(e) man har.

   2.0 Aktiviteter og kostnader
   2.1  I denne rubrikken skal man ramse opp de(n) aktivitet(er)
        laget/søkeren har.
        For hver aktivitet skal man trekke ut kostnadene laget har
        hatt på den aktiviteten gjennom året. Tallene hentes ut fra
        siste års regnskap. Dette gjelder kostnader til drift,
        investeringskostnader føres under punkt 3.0.

        Før opp hvor mange av deltakerne som er over og under 19 år for
        hver aktivitet.

   2.2  Under annet fører man opp slikt som kan ha betydning for
        tildelingen av kulturmidler. F.eks. hendelser som har påført
        laget/søkeren ekstrautgifter siste år. Se også
        fordelingsnøkkelen.

       
   3.0 UTDRAG FRA REGNSKAPET

   3.1 Før opp Deres totale utgifter fra siste års reviderte regnskap.

   3.2 Før opp Deres totale inntekter fra siste års reviderte regnskap.



   3.3 Før opp Deres resultat (Punkt 3.2 minus punkt 3.1) fra siste års
       reviderte regnskap.

   3.4 Før opp beløpet Dere har fått fra innbetalte medlemskontingenter
       siste år.

   3.5 Her føres tilskudd laget har fått fra Kåfjord kommune, utenom
       kulturmidler, siste år. Før opp beløp og hva slags type
       tilskudd det gjelder.

   3.6 Dersom du føler at tallene i regnskapet ikke gir det korrekte
       økonomiske bildet av aktivitetene i laget, kan du
       kommentere/forklare her.

   Til slutt krysses det av for vedleggene som er medsendt søknaden.

        Ta gjerne kontakt med Kåfjord kommune om noe er uklart 

        


