
Saksnr.:
Dok.nr.: Løpenr.:
S.beh.: Arkivkode:
  

Dato:

Søknadsskjema - 
Aktivitetsstøtte 
Dyrøy kommune

Lagets/foreningens navn:

Beskriv aktiviteten, evt. 
utstyret og hvordan dere 
har tenkt å jobbe for å 
gjøre tilbudet kjent for 
innbyggerne.  
(Bruk om nødvendig eget 
ark):

Sum utgifter med aktiviteten/utstyret:  kr.:

  
Følgende beskrivelse legges med på eget ark: 
  
 * Utdrag av lagets/foreningens regnskap som kun viser denne aktivitetens utgifter eller utstyrskostnad. 
  
 * Er det et nytt aktivitetstilbud som menes igangsatt skal det vedlegges budsjett for beregnede kostnader 
    for drift og/eller utstyr.

Antall deltakere: (sett kryss)

Hvor ofte foregår aktiviteten? (sett kryss)

Barn: 1-10 11-25 26-50+

Voksne: 1-10 11-25 26-50+

1-7 dager i uka 1 gang hver 14. dag 1 gang hver mnd. Annet (beskriv)

Sted/dato/år Underskrift aktivitetsleder/formann

Søknadsfrist 10. mai.   Det skal være ett skjema for hver aktivitet det søkes støtte til. 

Søknaden sendes/leveres til servicetorget i Dyrøy kommune: Dyrøy kommune, Servicetorget, 9311 Brøstadbotn

www.dyroy.kommune.no - postmottak@dyroy.kommune.no - 77 18 92 00

Adresse/kasserer: Kontonummer:

Hak av dersom søknaden gjelder tiltak knyttet til 
Friluftslivets år.
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Skjema for søknad om aktivitetsstøtte for lag og foreninger i Dyrøy kommune
Kjell J. Lillegård
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