Ansökan om medel
Östen Berglunds
ungdomsstiftelse

Ansökan om medel från Östen Berglunds ungdomsstiftelse
För att kunna få pengar ur stiftelsen för en eller flera aktiviteter kan man vara en förening som
har eller som ska starta verksamhet för barn och ungdomar under 20 år. Även personer som
inte är en förening kan söka om pengar, antingen kan flera personer göra det tillsammans
eller så kan en enskild person söka om pengar för att göra verksamhet för några eller för flera
barn och ungdomar. Mer om stiftelsen kan du läsa på www.vannas.se/ungdomsstiftelse.

Bidragsmottagare*
Vem/vilka är ni som söker?
Föreningens organisationsnummer eller sökandes personnummer

Namn på kontaktperson
Kontonummer eller Bankgiro/Plusgiro
Adress

Postnummer/ort

Telefon eller mobiltelefon

E-post

Projektbeskrivning*
Rubrik på projektet

Vad vill ni göra och hur riktar sig det till barn och ungdomar under 20 år?
(obs! Ni kan endast söka för ett ändamål per blankett)

Vilken summa söker du/ni?

Skicka ansökan till:

Vännäs kommun, Ungdoms- och fritidsavdelningen, 911 81 Vännäs
eller vannas.kommun@vannas.se Märk e-posten med ”Ansökan Östen Berglunds ungdomsstiftelse”
Postadress
911 81 Vännäs

Besöksadress
Ö järnvägsgatan 1

Telefon
0935-140 00

E-post
vannas.kommun@vannas.se

Webb
vannas.se

Org nr.
212000-2841

Hur ser er budgetfördelning ut?

Bilagor
Du/ni kan även välja att skicka med bilagor till ansökan. Bifoga dem med ansökan
till exempel i e-postmeddelandet eller via vanlig post.

Vännäs kommun behöver spara och behandla personuppgifter om dig, så som namn och personnummer. Syftet med
personuppgiftsbehandlingen är att kunna behandla ditt ärende (på grund av lag, avtal eller andra skäl). Vi efterfrågar bara
sådana personuppgifter som är relevanta för att kunna behandla ditt ärende.
Dina uppgifter sparas som en allmän handling. Detta innebär att även personuppgifter kan begäras och lämnas ut som en del
av allmän handling. Denna rätt gäller dock inte om handlingarna innehåller uppgifter som är belagda med sekretess enligt
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). De personuppgifter som vi behandlar om dig kan komma att delas med tredje part,
förutsatt att vi är skyldiga enligt lag. Får vi inte ta del av dina personuppgifter så kan vi inte svara på ditt ärende.
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd i Vännäs kommun. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de
uppgifter som vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att begära att vi begränsar behandlingen, för att göra
invändningar eller begära radering av uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.
För kontakt med Vännäs dataskyddsombud:
Adress: Dataskyddsombud, Vännäs kommun, 911 81 Vännäs
E-post: dataskyddsombud@vannas.se
Telefon: Växel. 0935-140 00
Har du synpunkter på Vännäs kommuns behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som är
tillsynsmyndighet inom området.
Adress: Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
E-post: datainspektionen@datainspektionen.se
Telefon: 08-657 61 00

Skicka ansökan till:

Vännäs kommun, Ungdoms- och fritidsavdelningen, 911 81 Vännäs
eller vannas.kommun@vannas.se Märk e-posten med ”Ansökan Östen Berglunds ungdomsstiftelse”
Postadress
911 81 Vännäs

Besöksadress
Ö järnvägsgatan 1

Telefon
0935-140 00

E-post
vannas.kommun@vannas.se

Webb
vannas.se

Org nr.
212000-2841

