16 september 2020

Ansökan ur potten för specificerade ändamål
Hej alla föreningar i Equmenia Stockholm!
På regionsstämman i oktober 2017 avsattes 40 000 kr till en pott som regionens föreningar kunde söka pengar
ur till specificerade ändamål. Det har hittills gjorts två utbetalningar från potten, ett på 12 000 kr för en
ledarföreläsning kring stress och ett på 15 000 kr till en renovering av ett kök i ett sommarhem. Det återstår nu
13 000 kr i potten för specificerade ändamål och styrelsen har beslutat om att öppna upp en ny
ansökningsperiod. På stämman beslutades att styrelsen fick i uppdrag att sätta upp regler för hur man ansöker
om pengar ur potten samt för vad man kan ansöka om pengar.
Styrelsen kom fram till följande:
•

Man kan ansöka ur potten som en förening, en grupp inom en förening eller en planeringsgrupp för ett
arrangemang

•
•
•
•

Man kan inte ansöka om pengar till enskilda deltagaravgifter för arrangemang
Det ska vara specificerat vad pengarna ska användas till
Vi ser gärna att pengarna kommer många till del
Man ansöker genom att fylla i ansökningsblanketten och skicka in den senast 1 november 2020.

Exempel på ändamål som man kan söka pengar för kan vara en satsning, inköp av någon sak, en tolk, en resa,
ett evenemang/arrangemang eller en renovering.
Styrelsen kommer efter sista ansökningsdatum som är 1 november 2020 sitta ned och tillsammans gå igenom
alla ansökningar. Vi kommer att diskutera oss fram till hur pengarna ska fördelas för att komma så många som
möjligt till del samt uppmuntra bra initiativ. Det kan hända att man blir beviljad en lägre summa än den som
man har ansökt om. Styrelsen kommer att ta kontakt med den som är angiven som kontaktperson för ansökan
för detaljer kring utbetalningar och om vi har några frågor. Alla utbetalningar kommer att ske innan årsskiftet
och enligt överenskommelse med kontaktpersonen.
Om man blir beviljad pengar vill styrelsen ha en kort återkoppling kring resultatet och vad pengarna använts
till för att kunna redovisa detta på regionens hemsida samt på nästkommande regionstämma. Om ni blir
beviljade pengar och det ni sökt pengar för av någon anledning inte skulle gå att utföra/genomföra, kontakta
styrelsen så för vi en dialog kring hur man ska göra.

Vänlig hälsning
Styrelsen i Equmenia Stockholm

Equmenia Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma

Ansökningsblankett för specificerade ändamål
Va kul att du/ni vill söka pengar ur Equmenia Stockholms pott för specificerade ändamål! Ur potten kan du
inte få pengar till enskilda deltagaravgifter för olika arrangemang.
För att vi ska kunna handlägga er ansökan behöver ni fylla i informationen nedan samt bifoga en utförlig
beskrivning av varför ni vill ha pengarna, vad pengarna ska användas till och på vilket sätt pengarna skulle
hjälpa er förening, er grupp eller ert arrangemang. Beskrivningen ska vara max en A4 sida.
Skicka in er ansökan senast 1 november 2020 till stockholm@equmenia.se, eller:
Equmenia Stockholm
Åkeshovsvägen 29
168 39 Bromma
Föreningens namn (arrangemangets namn för planeringsgrupper)
____________________________________________________________________________________
Specificera kort vad ni vill använda pengarna till
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
Hur mycket pengar önskar ni?
____________________________________________________________________________________
Kontaktuppgifter till kontaktperson gällande ansökan
Namn

Mobilnummer

________________________________________________ _________________________________
Mailadress
____________________________________________________________________________________
Underskrift av er föreningens ordförande (alternativt arrangemangsansvarig)
____________________________________________________________________________________
Namnförtydligande
____________________________________________________________________________________

