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Organisationens underlag till revisor 
Det här underlaget ska lämnas till den revisor som ska granska medlems- och 
föreningsuppgifterna som ligger till grund för ansökan om statsbidrag till organisationer 
bildade på etnisk grund.  

 
Mallen kan användas av organisationer bildade på etnisk grund eller samarbetsorgan för 
organisationer bildade på etnisk grund.  

Organisationsnamn___Grekiska Riksförbundet 

Organisationsnummer 802008-2743 

 

Uppgifter  
Uppgifterna gäller förhållandet i organisationen den sista dagen i organisationens senast 
avslutade verksamhetsår.  

Den sista dagen i organisationens senast avslutade verksamhetsår hade vi totalt 4526 
stycken röstberättigade medlemmar som hade fyllt 7 år. De röstberättigade medlemmarna 
har betalat medlemsavgift för det senast avslutade verksamhetsåret. Här ingår inte 
medlemmar i vilande medlemsföreningar eller direktanslutna medlemmar. En medlem 
kan bara räknas en gång per inbetald medlemsavgift. 

 

Den sista dagen i organisationens senast avslutade verksamhetsår hade vi 20 stycken 
lokalföreningar eller avdelningar som lydde under organisationens stadgar eller hade 
antagit egna stadgar, hade en styrelse och bedrev en verksamhet i Sverige. 
Lokalföreningarna eller avdelningarna hade minst fem medlemmar vardera. 

 

Samarbetsorgan för organisationer bildade på etnisk grund 

Om ni är ett samarbetsorgan ska ni utöver uppgifterna ovan tala om hur många av era 
anslutna medlemsorganisationer som uppfyller kraven för att få bidrag:  
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Den sista dagen i organisationens senast avslutade verksamhetsår hade vi 20 stycken 
medlemsorganisationer som till övervägande del hade medlemmar med utländsk 
bakgrund. De medlemsorganisationerna var riksomfattande och hade bedrivit verksamhet 
i Sverige under minst två år. Medlemsorganisationerna hade minst 1 000 betalande 
medlemmar som var anslutna till lokalföreningar eller avdelningar. 
Medlemsorganisationerna bekostade själva en del av sin verksamhet. Syftet med 
medlemsorganisationerna var att bedriva verksamhet som rörde kultur, språk, identitet 
och delaktighet i samhället.  

 

Organisationer som inte är samarbetsorgan behöver inte lämna uppgifter om antal 
anslutna medlemsorganisationer som uppfyller kraven för att få bidrag. 

 

Försäkran 
Ovanstående uppgifter ska ligga till grund för organisationens ansökan om statsbidrag till 
organisationer bildade på etnisk grund för bidragsåret 2014. 
 

Uppgifterna har kontrollerats och godkänts av den eller de som har rätt att teckna 
föreningens firma: 

Firmatecknare ett   

Namn och datum*   Komninos Chaideftos  2013-08-05 
Telefon 08070-491 25 45 

Roll i organisationen            ordförande 

 

Om det måste vara två personer som tecknar föreningens firma ska firmatecknare två 
anges nedan: 

Firmatecknare två  

Namn och datum*   Christos Tsirampidis  2013-08-05 
Telefon 08-627 00 27 

Roll i organisationen kassör 

 

* Underlaget behöver inte vara egenhändigt undertecknat av firmatecknaren, det räcker 
att namnet på firmatecknaren framgår. 


