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#243206 Tilskudd for 2021

SKJEMAINFORMASJON

Søknadsid 243206

Utlysning Tilskudd til funksjonshemmedes organisasjoner 2021

Skjematype Søknad om støtte - Funksjonshemmedes organisasjoner - 2021

Opprettet 26.08.2020

Innsendt 26.08.2020

Innsendt av KNUT-ARNE JØRGENSEN

Søkerorganisasjon BLÆREKREFTFORENINGEN

SØKNADSGRUNNLAG

Oppgi antall tellende
medlemmer i
organisasjonen i
grunnlagsåret.

298

Oppgi antall tellende
lokallag i
organisasjonen i
grunnlagsåret.

13

Oppgi antall tellende
likepersoner i
organisasjonen i
grunnlagsåret.

10

Oppgi antall dager
med tellende
likepersonsaktiviteter
i grunnlagsåret.

85

Kryss av dersom dere
hadde en
likepersonstelefontjeneste
i grunnlagsåret.

Ja

Kryss av dersom dere i
grunnlagsåret hadde en
tjeneste for utveksling av
erfaring med
diagnose/funksjonsnedsettelse
via digitale
kommunikasjonsløsninger
(f.eks. chattetjeneste eller
forum).

Ja

GRUPPEPLASSERING

Ønsker dere å søke
om endret
gruppeplassering?

Nei
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EGENERKLÆRING

Har deres
organisasjon et
sentralt
medlemsregister?

Ja

Inneholder
medlemsregisteret
navn, adresse,
fødselsår og
størrelsen på
kontingenten for
hvert enkelt
medlem?

Ja

Er kontingenten for
tellende medlemmer
dere oppgir i denne
søknaden på
minimum 50 kr per år
per person, og evt.
samlet sett på
minimum 100 kr for
alle personer i et
familiemedlemskap?

Ja

Oppbevarer dere
dokumentasjonen på
kontingentinnbetalingene
for hvert enkelt medlem i
sentralleddet?

Ja

Oppbevarer dere
nødvendig
dokumentasjon for
alle tellende lokallag
for 2019 (se
hjelpetekst)?

Ja

Oppbevarer dere
nødvendig
dokumentasjon for
alle tellende
likepersoner for 2019
(se hjelptekst)?

Ja

Oppbevarer dere
nødvendig
dokumentasjon for
alle tellende
likepersonsaktiviteter
og/eller evt. andre
former for
erfaringsutveksling
for 2019 (se
hjelpetekst)?

Ja
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VEDLEGG

Årsregnskap med
revisjonsberetning
for 2019, samt
spesifikasjon på
regnskapskontonivå

2 vedlegg (Uavhengig-revisors-beretning-1.pdf,
Årsregnskap-Blærekreftforeningen-2019-med-fortnoter.pdf)

Årsmelding for 2019 1 vedlegg (Årsberetning 2019-2020 BKF.pdf)

Beskrivelse av
interessepolitiske
arbeid i 2019. (Dette
er ikke nødvendig
dersom slik
beskrivelse er gjort i
årsmeldingen)

0 vedlegg 

Gjeldende vedtekter
(eventuelle endringer
siden forrige søknad
skal være markert i
dokumentet)

1 vedlegg (Vedtekter for Blærekreftforeningen.pdf)

Eventuell annen
dokumentasjon dere
vil vedlegge
søknaden

0 vedlegg 

BEKREFTELSE

Er du daglig leder
eller styreleder i
denne
søkerorganisasjonen?

Nei

Last opp fullmakt for
innsending av
søknad (se
hjelpetekst).

1 vedlegg (Fullmakt.pdf)

Du finner lenke til en mal for fullmaktsskjema på vår nettside under overskriften "maler og skjemaer". Direktelenken er:

Fullmaktsskjema i PDF-format
Fullmaktsskjema i Word-format

Jeg er kjent med at
opplysningene i
søknaden er
grunnlag for tildeling
av tilskudd fra
staten, og har satt
meg inn i regelverket
for ordningen. Jeg
bekrefter at
opplysningene i
søknaden er
korrekte, og at jeg er
kjent med vår plikt til
å melde fra om
eventuelle endringer
som kan ha
betydning for
vedtaket om
tilskudd.

Ja

https://bufdir.no/globalassets/global/tilskudd-bruk-denne/funksjonhemmede-drift/fullmaktsskjema---innsending-av-soknad.pdf
https://bufdir.no/globalassets/global/tilskudd-bruk-denne/funksjonhemmede-drift/fullmaktsskjema---innsending-av-soknad.docx
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KOMMENTAR

Kommentarer til søknaden.

Dere kan skrive kommentarer til søknaden eller laste opp et eget følgebrev som vedlegg. Dersom det er dokumenter dere ikke
legger ved nå, må dere skrive datoen for når dere vil ettersende dokumentet.

Dere finner  (lovdata.no) og merforskriften for tilskuddsordningen her
informasjon om utlysningen/søknadsprosessen på tilskuddsordningens nettside
. Grunnlagsåret for denne søknaden er 2019.

 

Angi hvilken type
søknad dere ønsker
å sende inn (se
hjelpetekst).

Ordinært tilskudd

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2019-08-21-1141
https://bufdir.no/nn/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Likestilling_og_inkludering/Funksjonshemma_sine_organisasjonar/

