ULLMAXFONDEN – EN MENINGSFULL FRITID FÖR ALLA
Fondens ändamål är att förbättra möjligheterna för barn och ungdomar att få en
meningsfull fritid. Målgruppen är föreningar och andra icke vinstdrivande
organisationer som bedriver fritidsaktiviteter för barn och ungdomar.
Medel kan exempelvis sökas för:
 Bidrag till avgifter till tränings- och aktivitetsanläggningar samt för
transportkostnader till dessa för nyanlända barn och ungdomar.
 Bidrag för medlemsavgifter och kostnader för nödvändig utrustning på
individnivå för barn och ungdomar som av ekonomiska skäl annars inte
kan delta i verksamheten.
 Bidrag för att anpassa verksamheten eller anläggningen för barn och
ungdomar som på grund av handikapp inte tidigare haft möjlighet att
kunna delta i verksamheten.

SÖKA BIDRAG
Föreningar, lag och andra ideella verksamheter kan söka bidrag ur Ullmaxfonden
– En aktiv fritid för alla. För att kunna söka bidrag ska ansökan nedan fyllas i med
samtliga uppgifter för att den ska behandlas. Beslut om bidrag fattas löpande
under året och alla som söker får återkoppling på sin ansökan oavsett beslut.
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ANSÖKAN SKICKAS TILL:
Ullmax AB
Fonden – En meningsfull fritid för alla
Box 6086
700 06 Örebro
Ansökningar via telefon, e-post eller fax godtages ej!

ANSÖKAN OM AKTIVITETSBIDRAG
Härmed anhålles om bidrag ur fonden med kr:
Förening/lag/annan organisation:

Kontaktperson:

Email:

Postadress:

Postnr och ort:

Telefon:

Beskriv kortfattat den barn-/ungdomsgrupp som ansökan avser:

Antal barn (0-18 år) som ansökan avser:
Ändamål som ansökan avser:
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Beskriv kortfattat på vilket sätt det sökta anslaget kan bidra till att kunna erbjuda
barnen/ungdomarna än meningsfullare fritid:

Kostnadsberäkning (specificerad):

Övriga upplysningar:
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Nej
Bidrag har tidigare erhållits från fonden

Ja

År:

Sökandes namnteckning:

Ordförandes namnteckning:

Namnförtydligande:

Namnförtydligande

Titel:

Titel:

Tel arbete:

Tel arbete:

Övrig information:
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