
Kalix kommun Ansökan skickas senast den 31 mars 2023 till: 

Kontaktperson 
Malin Åberg 073-043 76 12 

Ansökan kan skickas med e-post till kommunstyrelsen@kalix.se eller: 
Stab Kansliet 
Kalix kommun 
952 81 Kalix 

Folkhälsobefrämjande bidrag till pensionärsföreningar och funktionsrätt 
2023

Bidraget utges till pensionärsföreningar som är anslutna till en riksorganisation samt Föreningar knutna 
till paraplyorganisationen Funktionsrätt med säte i Kalix kommun och baseras på antalet medlemmar 
under förutsättning att verksamhet bedrivs. Syftet med bidraget är att motverka ensamhet och 
utanförskap i tider av en pandemi. Att ha en aktiv fritid är viktigt för att hålla sig friska och för att må bra. 
Aktiviteter behöver därför rikta sig till alla äldre, inte bara till medlemmar i föreningarna. Föreningen ska i 
sin ansökan kort beskriva tänkta insatser, samt efter avslutat verksamhetsår redovisa utfallet av 
satsningen. Aktiviteter som ordnas med dessa medel ska vara öppna för alla i målgruppen, inte bara 
medlemmar vilket tydligt ska framgå i marknadsföringen av dessa aktiviteter. Ansökan ska vara oss 
tillhanda senast den 31/3 2023. Bidraget betalas ut en gång per år, senast under april. Förening som 
erhåller medel är skyldig att redovisa sina aktiviteter senast den 31/3 2023,med separat blankett. Om 
redovisning inte sker kan föreningen bli återbetalningsskyldig. 

Föreningar som inte inkommit med godkänd redovisning för aktiviteter under 2022 ska inte kunna erhålla 
aktivitetsbidrag för år 2023. 

Föreningsuppgifter 
Föreningens namn Föreningens adress och postnummer 

Organisationsnummer Föreningens telefonnummer 

Föreningens e-postadress Riksorganisation 

Bankkonto Plusgiro Bankgiro 

Kontaktpersonens namn och mobilnummer Kontaktpersonens e-postadress 

Ordförandens namn och mobilnummer Kassörens namn och mobilnummer 

Antal medlemmar 2022 

Medlemsantalet ska styrkas via uppgifter i verksamhetsberättelsen 
för förgående år. 

Ange antal 

Kort beskrivning tänkta insatser: 

mailto:kommunstyrelsen@kalix.se


Kalix kommun Ansökan skickas senast den 31 mars 2023 till: 

Kontaktperson 
Malin Åberg 073-043 76 12 

Ansökan kan skickas med e-post till kommunstyrelsen@kalix.se eller: 
Stab Kansliet 
Kalix kommun 
952 81 Kalix 

Tänk på 

• Föreningens verksamhetsberättelse för år 2022 ska bifogas ansökan.
• Ansökan skall vara komplett, enligt ovanstående, innan utbetalning av stödet görs.

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas 

Namn och mobilnummer 
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