
Ansökan om verksamhetsunderstöd
Samfund med svensk verksamhet i Björneborg med 
omnejd

Inlämnas per
mejl ansokan@skib.fi
eller
post Svenska Kulturfonden i Björneborg rs

Otavankatu 16
28100 Björneborg

Uppgifter om sökande
Namn FO-nummer

Näradress Postnummer Kommun

Kontaktperson Telefon Mejladress

Samfundets IBAN kontonummer Web-adress

Ansökta understödet och bilagor
Ansökta understödet i euro. Bara siffror, t.ex. 1400,00

Bilagor
Accepterade filformat vid mejl inlämning är pdf, doc och docx. Namnge filerna enligt innehåll, t.ex balansbok.pdf.

Publicering
Uppgifter om godkända ansökningar publiseras på stiftelsens hemsida. Uppgifter som publiseras är mottagande 
samfund och understödssumma. Om sökande önskar att uppgifterna inte publiseras, ta bort krysset från fältet nedan.

Datering
Datum och plats Person med rätt att teckna samfundets firma och personens telefonnummer

  

Balansbok innehållande verksamhetsberättelse, resultaträkning och balans samt revisions- eller 
verksamhetsgranskningsberättelse 

Verksamhetsplan för året understödet söks
Budget för året understödet söks
Andra bilagor

Godkänd ansökans uppgifter får publiseras

mailto:ansokan@skib.fi
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Instruktioner för ansökande

Samfund med svensk verksamhet i Björneborg med omnejd kan för sin verksamhet ansöka om 
understöd från Svenska Kulturfonden i Björneborg (SKiB). Verksamhetsunderstödet beviljas en 
gång per år och är ämnat att användas för samfundets ordinära verksamhet. För verksamhet som  
överensstämmer med SKiBs syfte beviljas verksamhetsunderstöd på basen av balansbok, revisions- 
eller verksamhetsgranskningsberättelse, verksamhetsplan och budget. SKiB anslår 
verksamhetsundertsöden att ansökas på hösten, styrelsen behandlar ansökningarna före årsskiftet.

1. Ladda ner och spara ansökningsblanketten för verksamhetsunderstöd på din dator 
2. Öppna blanketten med en version av (tillräckligt ny)  Adobe Reader som tillåter sparande av

formuläret på din dator. Nyaste versionen av Adobe Reader kan laddas gratis från Adobes 
hemsidor https://get.adobe.com/fi/reader/. 

3. Fyll i och spara blanketten på din dator
4. Skapa ett mejl där du lägger till ansökningsformuläret och de övriga behövliga dokumenten 

som bilagor. Skicka mejlet till SKiBs mejllåda för ansökningar, ansokan@skib.fi
5. Du får till din mejl ett automatsvar om att ansökan har mottagits
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