
Datum _____________ 

REDOVISNING, BIDRAG SOMMARLOVSSTÖD 2021 (barn 6-15 år) 
Sökanden 
Förening/organisation/församling Org.nr 

Adress c/o Plusgiro bankgiro 

Postnr och ort Telefon Bankkonto 

E-post Hemsida 

De lämnade uppgifterna dataregistreras enligt dataskyddsförordningen

Statistik för genomförd aktivitet Budget efter avslutad aktivitet 

Vecka: __________________________ 

Totalt antal deltagare: ______________  

Pojkar: __________________________ 

Flickor : _________________________  

Antal ledare under veckan: __________  

Genomfördes antalet aktiviteter som planerats? 

 JA   NEJ          

Ledararvode: _____________________________ 

Hyra: ___________________________________  

Utrustning/Material: 
_________________________________ 

Mat/fika:_________________________________  

Övriga utgifter:____________________________  

I övriga utgifter ingår:_______________________ 

________________________________________ 

________________________________________ 

DETALJERAD INFORMATION 

6-8 år 9-12 år 13-15 år

Flickor 

Pojkar 

Annan könstillhörighet 

Uppgift saknas 

Totalt antal 

Totalt alla åldersgrupper 



Utgiftspost  
Procent 

Personalkostnader* 
% 

Utrustning*  
% 

Andra kostnader* 
% 

Beskriv kortfattat vad ni har lyckats bra med och som deltagande barn tycker har varit bra, t.ex. särskilda 
aktiviteter, metoder eller framgångsfaktorer (max tre). 

Beskriv kortfattat vad ni har lyckats mindre bra med, hinder och motgångar 

Genomförda aktiviteter 

Ange vilka aktiviteter ni har genomfört med det statliga sommarlovsstödet under året. Nedan listas exempel på 
vanliga typer av sommarlovsaktiviteter. Ytterligare aktiviteter kan beskrivas under Annat.  

Betonggjutning 

Brädspel 

Fiske 

Fotboll eller andra bollsporter 

Geocaching (skattsökning med hjälp av GPS) 

Kajak/paddling 

Konstnärliga aktiviteter 

Matlagning 

Musik/lära sig spela instrument 

Orientering 

Pyssel 



Simning 

Skateboard 

Sommarläger 

TV-spel/datorspel 

Utflykt  

Annat:

Beskrivning av veckans aktiviteter görs på blankettens sida tre 

Datum Ort 

Härmed intygas att lämnade uppgifter är korrekta: 
Namnteckning Namnförtydligande 

Telefon 



Datum _____________ 

Beskrivning: Hur fungerade aktiviteterna under veckan? Vad gick bra? 
Utvecklingsmöjligheter? 
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