
Saapunut / Anlänt  ____.____. _________

YLEISAVUSTUS / ALLMÄNT UNDERSTÖD
Loviisan kaupunki, Vapaa-aikalautakunta, PL 68, 07901 Loviisa

Lovisa stad, Fritidsnämnden, PB 68, 07901 Lovisa

Toimintavuosi / Verksamhetsår __________

HAKIJA / SÖKANDE Yhdistyksen virallinen nimi / Föreningens officiella namn 

Seuran kotisivu / Föreningens hemsida

Kotipaikka / Hemort Pankki ja tili n:o / Bank och kontonummer

Y-tunnus tai rek. nro. / FO-
nummer eller reg.nr

Keskusjärjestö / Centralorganisation Perustamisvuosi / Grundad 

TOIMIHENKILÖT / 
FUNKTIONÄRER 

Puheenjohtaja / Ordförande Puh. n:o / Tel. nr. 

Osoite / Adress sähköposti / e-post

Sihteeri / Sekreterare Puh. n:o / Tel. nr.

Osoite / Adress sähköposti / e-post

Rahastonhoitaja / Kassör Puh. n:o / Tel. nr.

Osoite / Adress sähköposti / e-post

Sääntöjen mukaiset nimenkirjoittajat / Namntecknare enligt stadgarna

_________________________      _________________________ 
_________________________

YHTEYSHENKILÖ / 
KONTAKTPERSON 

Anomuksesta lisätietoja antaa / Tilläggsuppgifter om 
anhållan ger

puh (ark. klo 8-16) ja sähköposti / tel. (vard. 
kl. 8-16) och e-post

Päätös avustusten jaosta lähetetään (rasti ruutuun) / 
Beslut om fördelning av allmänt understöd sänds till 
(kryssa i rutan)

Pj. / Ordf. Siht. /sekr. Rah.hoit. / 
kassör



JÄSENTIETO 
(Aktiiviset jäsenet) /
MEDLEMSINFO 
(Aktiva medlemmar)

Aikuiset / Vuxna 

Naiset / Kvinnor Miehet / Män Yhteensä / Sammanlagt 

Alle 18-v.
Under 18 år

Tytöt / Flickor Pojat / Pojkar Yhteensä / Sammanlagt

Yhteensä / Sammanlagt

TOIMINNAN KULUT 
(viime vuonna)
VERKSAMHETENS 
KOSTNADER 
(föregående år) / 

Korvaukset ohjaajille /
Ersättningar för ledare 

Materiaali / Material Matkakulut / Resekostnader 

Tilavuokrat / Hyror för lokaliteter Kurssimaksut / Kursavgifter Muut kulut / Övriga kostnader

EDELLISENÄ 
VUONNA SAADUT 
AVUSTUKSET /
UNDERSTÖD SOM 
ERHÅLLITS 
FÖREGÅENDE ÅR 

Yleisavustus / Allmänt understöd

                                               €

Toimitila-avustus/ Understöd för 
utrymmen

                                                 €

Koulutusavustus / 
Bildiningsunderstöd

                                               €
Muut avustukset / Övriga 
understöd

                                                 €

Muualta saatu avustus / 
Understöd  erhållna från annat 
håll
                                              €

Yhteensä / Sammanlagt

                                                €
ANOTTAVA SUMMA 
/ SUMMA SOM 
ANHÅLLS                                                         € (Euro)

LISÄTIETOJA / 
TILLÄGGS-
UPPGIFTER

SUOSTUMUS / 
SAMTYCKE

Hakija suostuu siihen, että kaupungin tilintarkastajat saavat halutessaan tarkistaa yhdistyksen 
pöytäkirjat ja tilit. /
Sökande samtycker till att stadens revisorer, om de så önskar, får granska föreningens protokoll och 
räkenskaper.

VAADITTAVAT 
LIITTEET / BÖR 
BIFOGAS 

Kuluvan vuoden /  
Innevarande års          

Edellisen vuoden /     
Föregående års 

  Toimintasuunnitelma / Verksamhetsplan
  Talousarvio / Budget 

  Toimintakertomus / Verksamhetsberättelse
  Tilinpäätös / Bokslut
  Tilintarkastajien lausunto / Revisionsberättelse
  Pöytäkirjaote (hallitukselle myönnetty vastuuvapaus) /

        Protokollsutdrag (styrelsen beviljats ansvarsfrihet) /  
       

  Seuran säännöt (uusi hakija tai muuttuneet säännöt) / 
        Föreningens stadgar (ny förening eller ändrade stadgar) / 
        

Paikka ja päivämäärä / Ort och datum Allekirjoitus / Underskrift 

     Yhdistyksen yhteystiedot saa julkaista kaupungin internet-sivuilla. /
            Föreningens kontaktuppgifter får publiceras på stadens hemsida
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