.
ANSÖKAN:
SNABBA STÅLAR
Kultur- och turismnämnden
Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med Personuppgiftslagen.
Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register
av ansvarig förvaltning/nämnd.

Tänk på att läsa igenom reglerna för Snabba stålar innan du gör din ansökan.
Ofullständig ansökan kan leda till längre beslutsperiod eller att ansökan inte behandlas.
Ansökningsdatum
Ankomstdatum

UKF- handledare

Vilka stålar ska du/ni söka?

Snabba stålar

Snabba stålar express.

Personuppgifter:
Namn

Folkbokföringsadress

Postnummer

Ort

Personnummer (6siffror)

Telefon

E-post

Namn på ev förening

Organisationsnummer

Målsmans/Vårdnadshavarens/Annan vuxens underskrift

Adress

Namnförtydligande

Telefon

Om din idé:
Arrangemangets titel
Datum för Arrangemanget

Plats för Arrangemanget

Vem står bakom arrangemanget (grupp/organisation, vilka är med i arrangemangsgruppen)?

Beskrivning av planerat arrangemang (Varför vill du/ni göra detta? Vad ska du/ni göra?)

Vilka tror du/ni kommer på arrangemanget?

Hur stor publik hoppas du/ni nå, antal tjejer/killar?

Behöver du/ni personal på plats vid genomförande?
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Ja

Nej

Kostnader och intäkter:
Vad kostar det. Visa på vilka kostnader och intäkter du/ni beräknas ha. Fyll i de rader som passar arrangemanget.
Utgifter:

Intäkter:

Materialkostnader

Biljettintäkter

Lokalkostnader

Deltagaravgifter

Teknik

Försäljning/servering

Artistkostnader

Andra bidrag

Resor och transporter

Sponsring

Marknadsföring

*Övrigt

*Övriga kostnader

Söker Snabba stålar

SUMMA KOSTNADER

SUMMA INTÄKTER

*Ange vad övrigt är:
Utbetalningssätt:
Till vem ska bidraget betalas ut?
Till vem hör nedanstående konto- eller gironummer, för och efternamn
Bankkonto nr (inkl clearingnummer)

Bankgiro nr (inkl clearingnummer)

Personkonto nr (inkl clearingnummer)

Plusgiro nr (inkl clearingnummer)

Datum för möten med Ung Kultur & Fritid eller
handläggare av Snabba Stålar

Checklis
Har du fyllt i ansökan ordentligt?
Besvarat alla frågor i ansökningen.
Balanserad budget (summa kostnader mot summa intäkter)
Kontaktinformation (viktigt att ha telefonnummer vi kan nå dig på)
Varför ska det göras? (Syfte)
Vad som ska göras? (Arrangemangbeskrivning)
När det ska göras? (Tid)
Var det ska göras? (Plats)
ta:
Underskrift

Datum

Ansökan insändes till:
Katrineholms kommun, Kultur- och turismförvaltningen, 641 80 KATRINEHOLM.
Eller E-post: kultur@katrineholm.se
Ansökan kan även lämnas in till:
Kulturhuset Ängeln/biblioteket, Djulögatan 27
För information:
Ung Kultur & Fritids ungdomscoacher/fritidsledare; 0707 909 122

Handläggare föreningsbidrag; 0150-578 31
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Kultur- och turismnämndens föreningsbidrag

Allmänna villkor
Bidrag kan utgå som
• grundbidrag
• arrangemangsgaranti
• snabba stålar
• bidrag för särskilda investeringar av engångskaraktär
• bidrag för särskilt angelägna kulturprojekt
I övrigt se i regler och bestämmelser för kultur- och turismnämndens föreningsbidrag.
Snabba stålar
Vad är snabba stålar?
• Snabba stålar är ett kulturbidrag för ungdomar mellan 13 och 25 år som syftar till att
uppmuntra engagemang och delaktighet i Katrineholms kommuns kulturliv samt ge möjlighet
att driva egna kulturarrangemang och till ett eget skapande.
Bidraget kan sökas av:
• Ungdomar från 13 år och t.o.m. 25 år (Under 18 år krävs en myndig persons underskrift).
• Kulturaktörer folkbokförda i Katrineholms kommun.
• Både enskilda personer och föreningar.
Bidraget kan sökas för:
• Ungdomars egna kulturarrangemang
• Arrangemang som är av konstnärlig/kulturell/kreativ karaktär
• Arrangemang som är offentliga.
• Arrangemang som äger rum inom Katrineholms kommun.
Vid arrangemang där inte hela summan av beviljat snabba stålar bidrag används och/eller om
arrangemangets intäkter överskrider hälften av beviljat bidrag skall denna summa åter gå in i
Snabba stålar. På detta vis får fler ungdomar möjlighet att få nytta av bidraget.
Stöd ges ej till:
• Arrangemang som har initierats eller som drivs av vuxna
• Arrangemang som inte innehåller publik verksamhet.
• Arrangemang som ingår som en del av utbildning inom grund- eller gymnasieskola eller
studier på eftergymnasial nivå.
• Kommersiella, vinstdrivande arrangemang.
• Arrangemang som stödjer eller ingår i partipolitisk verksamhet.
• Att täcka förlust av redan genomfört arrangemang.
• Löpande verksamhet.
• Ordinarie kommunal fritidsverksamhet.
• Inköp av inventarier.
• Lön för egna arbetsinsatser.
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•

Lön eller uppehälle för arrangören.

Bidragsbelopp
Från 500 kr upp till 10 000kr.
Bidraget kan endast sökas en gång för ett och samma kulturarrangemang och bidraget beviljas
högst två gånger per person och år samt förutsatt att tidigare kulturarrangemang redovisats och
rapporterats till Kultur – och turismförvaltningen.
Så här söker du bidrag.
• Ansökningsblanketten finns på www.katrineholm.se/ungkultur, i Ung Kultur och Fritids
lokaler och på Kulturhuset Ängeln.
• Beroende på vilken summa som söks från Snabba stålar kan två val göras, Snabba stålar
(från 1500 – 10 000kr) och Snabba stålar express (från 500- 1500kr).
• Fyll i ansökningsblanketten och skicka in den till Ung Kultur och Fritid antingen via email
per post eller lämna in den i våra lokaler.
Att söka snabba stålar (1500 kr – 10 000kr)
• Fyll i ansökningsblanketten.
• Kontakta personal vid Ung Kultur och Fritid och boka in en träff för att se hur din idé ska bli
verklighet. På detta vis får du hjälp med att formulera din ansökan.
• Ansökan kan ske löpande under året, men ska vara Ung Kultur och Fritid, kultur- och
turismförvaltningen tillhanda senast 1 månad innan arrangemanget genomförs.
Att söka Snabba stålar express (500 kr – 1500kr)
• Fyll i ansökningsblanketten.
• Kontakta gärna personal vid Ung Kultur och Fritid. På detta vis kan du få hjälp av att
formulera din ansökan.
• Ansökan kan ske löpande under året men ska vara Ung Kultur och Fritid, kultur- och
turismförvaltningen tillhanda senast 2 veckor innan arrangemanget genomförs
Dessa krav ställer vi
• Inom en månad efter genomfört arrangemang skall rapport skickas in till oss på särskild
blankett som finns på www.katrineholm.se/ungkultur. Kontakta gärna personal vid Ung
Kultur och Fritid. På detta vis kan du få hjälp med din redovisning.
• Kommunens och Snabba stålars logotyper ska finnas med på alla trycksaker, marknadsföring
och eventuell hemsida. Om plats ej finns ska Katrineholms kommun och Snabba stålar
anges som stödjare.
• Att göra ert bästa för att nämna snabba stålar i mediala sammanhang.

Att tänka på
Eget skapande eller arrangörskap är en förutsättning för stöd.
•
Särskilt beaktas de arrangemang som innefattar de medverkandes
delaktighet, ett eget skapande, som genomförs i samverkan med andra
aktörer/samarbetspartners och som på något vis ökar integrationen i Katrineholm.
•
Bidraget kan endast sökas en gång för ett och samma arrangemang.
•
Arrangemanget får inte uppmuntra eller innehålla verksamhet som kan skapa
positiva attityder till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger, ej heller
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diskriminering exempelvis på grund av kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder,
språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionshinder.
•
Bidraget beviljas under förutsättning att arrangemanget genomförs så som
beskrivits i ansökan. Den som har fått bidrag kan bli skyldig att betala tillbaka delar eller
hela bidraget om:
o
Arrangemanget läggs ner, eller
o
Om arrangemanget förändras och bidraget används på annat sätt än vad
som beskrivits i ansökan utan att kultur- och turismförvaltningen godkänner förändringarna.
•
Vid sidan av den ekonomiska redovisningen får ni gärna bifoga
dokumentation av arrangemanget gärna via bild, film eller produkt.
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