
ANSÖKAN Covid-19 stöd
För ideella föreningar 

Covid-19 har drabbat föreningslivet i Sverige väldigt hårt på många olika sätt och i vissa fall skapat ett akut 

ekonomiskt läge. 

Kiruna kommuns fritidsutskott har beslutat att föreningslivet i Kiruna har möjlighet att ansöka om 

kompensation för ekonomiskt bortfall på grund av Covid-19 relaterade skeenden. För år 2020-2021 kan 
ansökan göras fram till 2021-04-23.  Fritidsutskottet tar 2021-05-17 beslut om nivå på stöd till respektive 
sökande förening. 

Stödet kan vara i form av nedsättning av avgifter för lokaler eller ett direkt ekonomiskt stöd. 

Ansök via Actor smartbook (länk finns på hemsidan).
Har er förening inte uppgett en kontaktperson för att söka bidrag i Actor smartbook kontakta då handläggare: 
sofi.jernelof@kiruna.se 
Ansökan ska vara inkommen senast 23 april 2021. 

Uppgifter om sökande förening 
Sökande förening 

Adress/postadress 

Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefonnummer 

E-postadress

Uppge intäkter 2019/2020/2021. (Bifoga resultatrapport som styrker intäkterna 2018 och 2019.) Svar krävs. 

Förtydliga vilka olika intäkter ni haft de olika åren (om posten intäkter inte är särredovisad i resultatrapporten). 

Tex sponsorintäkt, biljettintäkt, lotteriintäkt, medlemsintäkt osv.  



Uppge förlorade intäkter 2020/2021. Svar krävs 

Uppge utökade kostnader till följd av Covid-19. 

Uppge om föreningen anhållit andra Covid-19 stöd. 

Övrigt om föreningens situation under covid-19. 

Belopp föreningen ansöker om i covid-19 stöd från Kiruna kommun. 

Behörig firmatecknares underskrift  Datum 

Bifoga utdrag ur kassabok, markera utökade kostnader. 

Uppge vilka planerade intäkter ni hade för 2020 för saker ni inte kunnat genomföra eller fått anpassa till 
följd av covid-19. Tex, cupspel, ligamatcher, arrangemang osv.  

Uppge om ni fått stöd från andra instanser gällande för covid-19, tex från Riksidrottsförbundet. Ange från 
vilken instans och vilken summa. Om inte svara nej. 

Uppge hur föreningen påverkats av covid-19 utöver ekonomiskt. Tex, ökning/minskning av medlemmar, 
inställda träningar/arrangemang, ledarbortfall, styrelsemöten svåra att genomföra eller vad ni har märkt 
för er förening.  
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