
Sökande förening/organisation 

ANSÖKAN OM ÅRETS UNGDOMSLEDARE 
Skickas till Kultur- och fritidsförvaltningen senast 12 augusti 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din 
föreningsbidragsansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i 
Dataskyddsförordningen, uppgift av allmänt intresse och myndighetsutövning. 
Behandlingen är nödvändig för att utföra en uppgift av allmänt intresse eller som 
ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning. 
Personuppgiftsansvarig för hanteringen av dina personuppgifter är 
Kommunstyrelsen i Håbo kommun. Läs mer om dina rättigheter, hur Håbo 
kommun hanterar personuppgifter samt hur du kommer i kontakt med 
dataskyddsombudet på habo.se/personuppgifter. 

Förening 

Utdelningsadress 

C/o-adress E-postadress

Postnr och ort Webbadress 

Kontaktperson/Projektledares namn och adress Telefon dagtid och kvällstid 

Årets ungdomsledare skall utses bland ledare i Håbo kommuns föreningar och 
organisationer. Priset består av diplom och 2000 kr. Prisutdelningen sker på Håbo 
festdag den 17 augusti. 

Föreningen kan nominera upp till 2 ledare. 

Följande kriterier finns för nominering: 

1. Ledaren skall verka i Håbo kommun och under minst fem år ha aktiverat och engagerat
barn och ungdomar i sin förening.

2. Ledaren skall vara insatt i och verka för föreningens ideella mål.

3. Förslaget till årets ungdomsledare skall följas av en motivering.

Ansökan skall vara inkommen (med underskrift) senast 12 augusti till: forening@habo.se 
eller med post till: 

Håbo Kommun 
Kultur & Fritid 
ANSÖKAN OM ÅRETS UNGDOMSLEDARE 

746 80 BÅLSTA 

Uppgiftslämnare 

POSTADRESS 
746 80 BÅLSTA 
BESÖKSADRESS 
Centrumleden 1 

TELEFON VÄXEL 
0171-525 00 
TELEFAX 
0171-563 33 

ORG.NR 
212000-0241 
POSTGIRO 
10 22 00-3 

HEMSIDA 
www.habo.se 

E-POST
kultur.fritid@habo.se 

Ort Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

mailto:forening@habo.se
mailto:forening@habo.se
http://www.habo.se/
mailto:bildningsnamnden@bildning.habo.se


Ungdomsledare 1

Förening 

Motivering 

Ungdomsledare 2

Förening 

Motivering 

Mobil Telefon 

Mobil Telefon 
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