SØKNAD OM TILSKUDD TIL PRIVATE BYDELSHUS 2017
Fra _____________________________________________ (navn på bydelshus)
Fristen for innsending av søknad om tilskudd for 2017 er 1. april 2017. Søknaden sendes enten som
e-post vedlegg til postmottak@sandnes.kommune.no, eller i brev til: Sandnes kommune, Postboks
583, 4302 Sandnes.

Rapport fra fjoråret over utleietimer til frivillige organisasjoner, både faste og tilfeldige
utleieforhold:
Faste utleieforhold
Navn på frivillig organisasjon

Antall timer ukentlig

Antall timer hele 2016

Sum antall timer hele 2016
Legg gjerne til ekstra linjer selv. (Klikk til høyre for tabellen og klikk Enter.)
Tilfeldige utleieforhold – OBS: Ikke konfirmasjoner, bursdager eller lignende.
Navn på frivillig organisasjon
Antall timer hele 2016

Sum antall timer hele 2016
Legg gjerne til ekstra linjer selv. (Klikk til høyre for tabellen og klikk Enter.)

Opplysninger om gjennomførte møter med brukerutvalg eller brukerrepresentasjon i styret
for bydelshuset. Fritekst.

Side 1

Revidert regnskap for foregående år (2016)
Her kan søker enten vedlegge egen regnskapsførers oppstilling med signatur – sett kryss
Eller man kan bruke denne oppstillingen – ikke skriv i grå felter:
Tekst
Inntekter
Utgifter
Inntekter:
Kommunalt tilskudd
Kommunalt tilskudd, vedlikehold/innkjøp
Utleie, lag og foreninger
Utleie, privatpersoner
Annen utleie
Egne arrangement
Finansinntekter
Andre inntekter
Utgifter:
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Inventar
Vedlikehold
Strøm
Renhold
Regnskap/revisjon
Refunderte utgifter – kjøring, telefon
Telefon og internett
Finanskostnader
Egne arrangement
Forsikring
Kommunale avgifter
Avskrivninger
Andre utgifter
SUM UTGIFTER OG INNTEKTER
Inntekter minus Utgifter = Årsresultat
Signeres av to medlemmer av styret
Dato:

________________________________________
Leder

______________________________________
Revisor

Side 2

Budsjett for året søknaden gjelder (2017)
Tekst
Inntekter
Inntekter:
Kommunalt tilskudd
Kommunalt tilskudd, vedlikehold/innkjøp
Utleie, lag og foreninger
Utleie, privatpersoner
Annen utleie
Egne arrangement
Finansinntekter
Andre inntekter
Utgifter:
Lønn
Feriepenger
Arbeidsgiveravgift
Inventar
Vedlikehold
Strøm
Renhold
Regnskap/revisjon
Refunderte utgifter – kjøring, telefon
Telefon og internett
Finanskostnader
Egne arrangement
Forsikring
Kommunale avgifter
Avskrivninger
Andre utgifter
SUM UTGIFTER OG INNTEKTER
Inntekter minus Utgifter = Årsresultat

Side 3

Utgifter

Rapport for eventuelt tidligere innvilget tilskudd til vedlikehold og utstyrsanskaffelse
Hvis dette ikke er aktuelt, så ta siden vekk i søknaden. Hvis tildelt tilskudd 2016 ikke er brukt enda, så
skriv om forventet fremdrift for prosjektet. Endelig rapport og regnskap oversendes etter
ferdigstilling.

Side 4

Eventuell søknad om tilskudd til vedlikehold og utstyrsanskaffelse i inneværende år. Denne
søknaden må inneholde prosjektbeskrivelse, kostnadsbudsjett og finansieringsplan for
prosjektet. Bruk gjerne eget ark til prosjektbeskrivelse.
Hvis dette ikke er aktuelt, så ta siden vekk i søknaden.
Prosjektbeskrivelse, fritekst. Bruk også gjerne egne ark.

Tekst
Finansiering:
Søknadsbeløp, kommunen *
Egne midler
Egeninnsats
Låneopptak
Andre tilskudd/inntekter/sponsormidler
Utgifter:
Byggematerialer
Lønn til håndverkere
Utstyr

Inntekter

Utgifter

Andre utgifter
SUM UTGIFTER OG INNTEKTER
Ikke skriv i grå felter. Legg til eventuelle andre utgiftsposter under ‘Utstyr’.
* Føres også på side 3, budsjett: Kommunalt tilskudd, vedlikehold/innkjøp
Side 5

