
REDOVISNING AV PROJEKTBIDRAG 
 

Ska vara inkommen till Kultur- och fritidsförvaltningen 
senast 1 månad efter avslutat projekt. Föreningar laddar 
upp redovisningen i webb-bidragssidan. 

Håbo kommun samlar in dina personuppgifter i syfte att handlägga din 
ansökan. Vi behandlar dina uppgifter med stöd av Artikel 6 1 e i 
Dataskyddsförordningen. 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 
Kultur- och fritidsförvaltningen 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 
Förening Föreningens webbadress (om finns) 

Ev C/o-adress (om finns) Organisationsnummer/personnummer 

Utdelningsadress Riksorganisation (om finns) 

Postnr och ort  

Arrangemangsansvarig Telefon 

E-postadress Övrigt 

Dessa uppgifter är obligatoriska. 
 
 

 
Genomfört projekt 
Projektets titel Start- och slutdatum för projektet 

Beviljat belopp  

Uppnåddes önskat syfte? Motivera och beskriv hur. 



Beskriv genomfört projekt. (Hur gick det att genomföra projektet, fanns det några utmaningar?) 

Dessa uppgifter är obligatoriska. 
 
 
 
 
 
 

 
Intäkter 

 
Belopp 

 
Utgifter 

 
Belopp 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

Summa intäkter  Summa utgifter  

Dessa uppgifter är obligatoriska. 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

http://www.habo.se/
mailto:kultur.fritid@habo.se
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