
Redovisning av stöd till studieförbund 2016 
Version: 1.10

Stockholms läns landsting   Telefon: 08-123 378 00   Orgnr: 232100-0016 
Kulturförvaltningen    www.kultur.sll.se 
Box 38204, 100 64 Stockholm   E-post: registrator@kultur.sll.se

(  /  )
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Organisation
Organisation (juridisk person)

Organisationsnummer

Kontaktperson (från organisationen)

E-post

Telefon (dagtid)

Diarienummer (från ansökan 2016)

Kr

- varav till Studiecirkelverksamhet

Totalt beviljat stöd från Stockholms läns landstings kulturnämnd:

- varav till Kulturprogram 

Sammanfattande resultaträkning per 2016-12-31

Deltagarintäkter:

- från Studiecirkelverksamhet

- från Kulturprogram 

- varav från Studiecirkelverksamhet

Totala kostnader under året: (för hela verksamheten)

Övriga intäkter:

Medlemsavgifter:

- varav från Kulturprogram  

Bilagor

Årsmötesprotokoll 2017 (obligatorisk)

Verksamhetsberättelse 2016 (obligatorisk)

Ekonomisk redovisning 2016 (obligatorisk)

Revisionsberättelse 2016 (obligatorisk)

Kulturprogram 2016 (antalet genomförda kulturprogram samt sammanfattning av innehåll) (obligatorisk)

Annan bilaga:
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Kulturnämndens målområden (obligatoriskt)

Här beskrivs hur målområdena tillämpats praktiskt i distriktets verksamhet under 2016.(gärna med exempel)
Demokrati

Jämställdhet

Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper

Tillgänglighet för funktionshindrade
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Redogörelse av verksamheten (obligatoriskt)

Kortfattad redogörelse om studieförbundets verksamhet för aktuellt år i punktform.  
Beskriv förändringar i verksamheten jämfört med året innan.

Underskrift
Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygar

Ordförande/Kanslichef Namnförtydligande Telefon

Ort Datum

TelefonNamnförtydligandeFörtroendevald revisor
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Organisation
Organisation (juridisk person)
Organisationsnummer
Kontaktperson (från organisationen)
E-post
Telefon (dagtid)
Diarienummer (från ansökan 2016)
Kr
- varav till Studiecirkelverksamhet
Totalt beviljat stöd från Stockholms läns landstings kulturnämnd:
- varav till Kulturprogram 
Sammanfattande resultaträkning per 2016-12-31
Deltagarintäkter:
- från Studiecirkelverksamhet
- från Kulturprogram 
- varav från Studiecirkelverksamhet
Totala kostnader under året: (för hela verksamheten)
Övriga intäkter:
Medlemsavgifter:
- varav från Kulturprogram  
Bilagor
Kulturnämndens målområden (obligatoriskt)
Här beskrivs hur målområdena tillämpats praktiskt i distriktets verksamhet under 2016.(gärna med exempel)
Demokrati
Jämställdhet
Jämlikhet mellan olika sociala och kulturella grupper
Tillgänglighet för funktionshindrade
Redogörelse av verksamheten (obligatoriskt)
Kortfattad redogörelse om studieförbundets verksamhet för aktuellt år i punktform. 
Beskriv förändringar i verksamheten jämfört med året innan.
Underskrift
Att uppgifterna i denna redovisning är korrekta intygar
Ordförande/Kanslichef
Namnförtydligande
Telefon
Ort
Datum
Telefon
Namnförtydligande
Förtroendevald revisor
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