Instruktion för ifyllande av blankett KN2002-2015

REDOVISNING AV VERKSAMHETSBIDRAG
KULTUR
Enligt “Regler och anvisningar för kulturnämndens bidragsgivning”, leder utebliven
redovisning till att hela eller delar av verksamhetsbidraget återkrävs av Sametinget (6.3).
Redovisningen av verksamhetsbidraget ska skickas in till Sametinget så snart
föreningen/organisationen har haft årsmöte och fastställt årsmöteshandlingarna, dock senast
1 juli. Det är viktigt att ni, som bidragsmottagare, går igenom ansökningsblanketten
ordentligt och fyller i och bifogar alla de efterfrågade uppgifterna innan blanketten skickas
in. När redovisningen av verksamhetsbidraget är komplett kan ni rekvirera den andra delen
av beviljat verksamhetsbidrag för innevarande år.

Förtydliganden:
Bidragsmottagare (sid. 1)
Ange namnet på Er organisation eller motsvarande, som beviljats verksamhetsbidrag. Till
adressen som anges skickas eventuell begäran om komplettering. I första hand används epostadressen, för att handläggaren snabbt ska kunna nå bidragsmottagaren.
Organisationsform (sid. 1)
Ange vilken typ av verksamhet bidraget avser genom att kryssa i det svarsalternativ som
passar.
Bidrag som beviljades föregående år (sid. 1)
Ange summan som beviljades föregående år i svenska kronor.
Diarienummer och beslutsdatum
Ange Sametingets diarienummer och kulturnämndens beslutsdatum (står i
beslutsmeddelandet från Sametinget).
Bilagor (sid. 2)
Alla bilagorna ska bifogas för att redovisningen ska vara fullständig. Specificera särskilt
medlemsintäkten och bidrag från andra finansiärer i resultat- och balansräkningen.
Årsmötesprotokollet ska vara underskrivet av valda justerare. För mindre föreningar krävs
ingen årsredovisning.

Instruktion för ifyllande av blankett KN2002-2013

Om beviljat verksamhetsbidrag överstiger sju prisbasbelopp 1, ska revisionsberättelsen
vara upprättad av en auktoriserad eller godkänd revisor.
Ekonomisk redovisning (sid. 2)
Ange resultatet för senast avslutat verksamhetsår utifrån resultat- och balansräkningen.
Kommentera orsaken till eventuellt överskott eller underskott och hur det hanteras.
Bidragsmottagarens underskrift (sid. 2)
Ansökan måste undertecknas för att vara fullständig. Genom underskriften intygar Ni att
uppgifterna helt och hållet stämmer överens med verkliga förhållanden.
Villkor för verksamhetsbidrag
För mer information om vilka villkor som gäller för verksamhetsbidrag, se ”Regler och
anvisningar för Sametingets kulturnämnds bidragsgivning”. Dokumentet finns på
Sametingets hemsida: www.sametinget.se/kulturmedel

Viktigt att tänka på
•
•
•

Redovisningen kan skickas in så snart årsmötet har hållits, dock senast den 1 juli.
Ni kan även skicka in rekvisition två av innevarande års verksamhetsbidrag
tillsammans med redovisningen.
När redovisningen av föregående års verksamhetsbidrag är fullständig betalas den
andra delen av innevarande års verksamhetsbidrag ut.

Har du frågor?
Kontakta kulturhandläggarna på Sametinget:
Telefon: 0980-780 30
E-post: kansli@sametinget.se
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För aktuellt prisbasbelopp, se SCB:s hemsida: www.scb.se

