
Social- och hälsovårdsnämndens verksamhetsunderstöd 2020

1. Sammanslutningens kontaktuppgifter *

Sammanslut-
ningens namn

Hemort

Adress

Postnummer

Postkontor

Registernum-
mer/FO-num-
mer

Registrerings-
dag

Bankkonto
(IBAN)

E-post

Antal medlem-
mar i slutet av
året före ansök-
ningsåret

Antal medlem-
mar som omfat-
tas av verk-
samheten i Lo-
jo

Medlemsavgif-
tens belopp år
2020

2. Ordförandens, sekreterarens och den ekonomiansvarigas uppgifter



Ordförande

- telefon

- e-post

Sekreterare

- telefon

- e-post

Den ekonomi-
ansvariga

- telefon

- e-post

3. Ekonomiuppgifter i korthet (euro) *

Intäkter året fö-
re ansöknings-
året

Kostnader året
före ansök-
ningsåret

Resultat året
före ansök-
ningsåret

Balansomslut-
ning



4. Sammanslutningens viktigaste verksamhetsformer enligt stadgarna som stödjer de strategiska
prioriteringarna nedan vid sektorn Välfärd:
- Invånarorientering och invånarnas delaktighet
- Främjande av välbefinnande och hälsa
- Förebyggande av marginalisering *

5. För vilket ändamål söks understöd? *

6. Bedöm den effekt den stödda verksamheten har för genomförandet av de strategiska
prioriteringarna vid sektorn Välfärd. (Invånarorientering och invånarnas delaktighet, främjande av
välbefinnande och hälsa, förebyggande av marginalisering)

7. Omfattningen av sammanslutningens verksamhet på årsnivå
(Det totala antalet evenemang avser enskilda evenemang samt alla verksamhetsgånger inom den
regelbundna verksamheten. Med det totala antalet deltagare avses det sammanlagda antalet
besökare för alla de ovannämnda evenemangen och verksamhetsgångerna.)



Det totala anta-
let evenemang

Det totala anta-
let deltagare

Uppskattning
av hur många
olika
personer deltar
i verksamheten

8. Understödsbelopp som söks

Understödsbe-
lopp som söks
(euro)

9. Söks understöd för verksamhet hos andra instanser *

10. Medelsanskaffning i korthet (euro)

Medlemsavgif-
ter

Insamlingar

Basar/ Försälj-
ning

Andra

11. Hur informerar ni kommuninvånare om er verksamhet? *

Ja, var?

Nej



12. Finns kontaktuppgifterna till er förening på webbplatsen www.uusimaalaiset.fi/lohja *

13. Berätta kort om ert samarbete med andra föreningar

14. Bifogade bilagor (obligatoriska)

15. Lägg till bilagor (bilagornas totala maximistorlek 40 mb)
Vid problem kan bilagorna skickas också per e-post kirjaamo@lohja.fi
Rubricera meddelandet "Sochälnd understöd 2020/Föreningens namn"
eller lämnas in i pappersform till adressen Lojo stad, Sochälnd understöd , PB 71, 08101 LOJO

16. Mer information

Ja

Nej

Verksamhetsberättelsen för året före ansökan

Resultaträkningen för året före ansökan

Balansräkningen för året före ansökan

Revisorns utlåtande för året före ansökan

Budgeten för innevarande år

Verksamhetsplanen för innevarande år

Gällande stadgar, om de inte har lämnats in i samband med ansökan år 2019

http://www.uusimaalaiset.fi/lohja


17. Er bedömning av hur den elektroniska ansökan om understöd fungerar

1 2 3 4 5

Den elektroniska ansökan gjorde det
lättare att lämna in ansökan

Den elektroniska ansökan gjorde det
svårare att lämna in ansökan

Blanketten var lätt att fylla i Blanketten var svår att fylla i

Anvisningarna för ansökan var
tillräckliga

Anvisningarna för ansökan var
bristfälliga

18. Feedback på ansökningsblanketten

19. Uppgifter om den som fyllt i blanketten/ger mer information *

Namn

Telefon

E-post

20. Lagring av uppgifter i Lojo stads ärendehanteringssystem (Dynastia for SQL) *

Registerbeskrivningen för ärendehanteringssystemet Dynastia for SQL kan läsas här (på finska):
http://kaupunki.lohja.fi/rekisteriseloste.asp

Jag godkänner lagringen av upgifter i Lojo stads ärendehanteringssystem

http://kaupunki.lohja.fi/rekisteriseloste.asp

