SKRIV UT

Ansökan om
Ledarutbildningsbidrag

Läs igenom bestämmelserna för ledarutbildningsbidrag.
Dessa finns på baksidan av denna blankett. Kontakta
kommunstyrelsekontoret för information, tfn 0278-25137

KOMMUNSTYRELSEKONTORET
Föreningsstöd

Information om behandling av personuppgifter på baksidan.

Föreningens namn

Ansökan avser perioden

c/o gatuadress
Gatuadress
Postadress

Plus-/bankgironummer

Uppgiftlämnarens namn och telefonnummer
E-post

Kursdatum

Typ av kurs

Antal hela dagar

Antal halva dagar

0

Totalt antal hela och halva kursdagar

Härmed verifieras att sammanställningen överensstämmer med de underlag som ligger till grund för denna ansökan.
Ansökan överensstämmer även med bidragsbestämmelserna för Bollnäs kommun.
Ort

Datum

Av styrelsen utsedd firmatecknare

Namnförtydligande

Utdelningsadress Besöksa

821 80 BOLLNÄS

dress

Stadshustorget

Telefon

0278-250 00

E-post

mats.hagglund@bollnas.se

0

Ledarutbildningsbidrag
Villkor för ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag utgår med en summa per utbildningsdag, vilken skall omfatta
minst 6 timmar á 60 minuter. För halvdagskurser eller kvällskurser erhålls bidrag med
halva beloppet under förutsättning att omfattningen är minst 3 timmar á 60 minuter.
Bidrag utgår för kurser anordnade lokalt eller på distrikts-/riksnivå.
Lokala kurser skall vara planerade samt för respektive kurs ledas av för ändamålet
kompetent ledare.
Distrikts- respektive riksomfattande kurser skall vara sanktionerade av respektive
organisation.
För varje genomförd kurs skall kursplan samt deltagarförteckning och/eller kursintyg
upprättas.
Kommunstyrelsen kan begränsa ersättningen för ledarutbildningsdagar i förhållande till
omfattningen av föreningens verksamhet.
Kommunalt ledarutbildningsbidrag utgår inte till kurser anordnade i studiecirkelform.
Ansökan
Föreningen lämnar i samband med aktivitetsbidraget, senast 15 augusti och 15
februari, en redovisning över antalet genomförda kursdagar/halvdagar på för
ändamålet avsedd blankett.
Kontroll av verksamhetsbidraget
Kommunstyrelsen kan komma att genomföra kontroller av föreningar vid varje
ansökningstillfälle. Detta innebär att ansökningarna för aktivitetsbidraget och
ledarutbildningsbidraget skall kunna verifieras med underlag i form av närvarokort för
aktivitetsbidraget, samt kursintyg, deltagarförteckning där det framgår datum, plats och
tid för respektive kurs avseende ledarutbildningsbidraget.
Information om behandling av personuppgifter.
Bollnäs kommun skyddar din integritet enligt EU: s allmänna dataskyddsförordning. Den information vi
samlar används endast för att behandla din ansökan. Vi kommer aldrig att vidarebefordra dina
personuppgifter till externa parter.
Personuppgifter sparas så länge kommunen har behov av att handlägga ärende. Svenskt regelverk
kring allmänna handlingar gäller, så dina uppgifter kan komma bevaras för all framtid enligt
Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har möjlighet att kontakta oss för att få information om vilka personuppgifter som behandlas om dig
eller för att begära rättelse, överföring, radering eller begränsning av dina personuppgifter
bollnas@bollnas.se. Du kan kontakta vårt dataskyddsombud dataskyddsombud@kfsh.se. För mer
information se www.bollnas.se

Utdelningsadress Besöksa

821 80 BOLLNÄS

dress

Stadshustorget

Telefon

0278-250 00

E-post

mats.hagglund@bollnas.se

