Løten kommune
Postboks 113, 2341 Løten
Telefon: 62 56 40 00, E-post: post@loten.kommune.no
Hjemmeside: http://www.loten.kommune.no

Søknad om kulturmidler
Søknadfrist 1. mai i oddetallsår
Søker
Lag, forening, organisasjon
Tilsluttet hovedorganisasjon
Organisasjons-/personnummer

Bankkonto

Kontaktpersoner
Leder
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr

Tlf privat

Tlf jobb

Poststed
Mobil

E-post

Kasserer
Etternavn

Fornavn

Adresse

Postnr

Tlf privat

Poststed

Tlf jobb

Mobil

19 år og oppover

Totalt

E-post

Medlemstall
Under 19 år
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Undergrupper i laget/organisasjonen (bruk evt. eget ark)

Vedlegg og dokumentasjon som kreves vedlagt
Revidert regnskap fra siste år

Årsmelding/rapport fra siste år

Budsjett inneværende år

Handlingsplan inneværende år

Bekreftelse på at konto for overføring av tilskudd er en organisasjonskonto.
(Bekreftelse fra bank, kontoutskrift, skjermdump el.)

Underskrift
Sted og dato

Underskrift

Informasjon vedrørende søknad om kulturtilskudd

Generell informasjon:
Kulturmidler er tilskudd som skal bidra til å stimulere organisasjonenes drift.
Det kan søkes om tilskudd til idrettsforeninger, vedlikehold
av idrettsanlegg og barne- og ungdomsorganisasjoner. Der
organisasjonen har undergrupper behandles kun søknad fra
hovedlaget. Kulturmidler til Løten skolekorps og grendehusene i Skogbygda utbetales som et årlig tilskudd og uten
krav om søknad.

Virksomhetsleder for kultur og kommunikasjon har bevilgende myndighet innenfor rammen av vedtatt budsjett.
Før vedtak fattes får Løten Idrettsråd alle søknader om tilskudd til idrettsforeninger og vedlikehold av idrettsanlegg til
høring. Samarbeidsutvalget for kultur og kommunikasjon får
alle søknader om kulturmidler til høring.
Søknaden sendes:

Søker plikter å gjøre seg kjent med gjeldende Retningslinjer
for tildeling av kulturtilskudd.
Dette skjemaet benyttes til søknader om tilskudd innenfor
ordningen Kulturmidler.
Alle punkter skal besvares. Søknadsfrist er 1. mai oddetallsår. Vedtakets varighet er 2 år: Utbetaling skjer årlig, mens
søknad og saksbehandling skjer annet hvert år.

Løten kommune
Kultur og kommunikasjon
Postboks 113
2341 Løten
E-post: post@loten.kommune.no
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