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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 för kvinnors 

organisering. 

 

Organisationsnamn___Kvinnosammanslutning inom Grekiska 

Riksförbundet________________________________________________ 

Organisationsnummer  

802008-2734___________________________________________________ 

 

Uppgifter 

Uppgifterna gäller förhållandet i kvinnoorganisationen den sista dagen i ert senaste 

verksamhetsår. En kvinnoorganisation är i det här sammanhanget: 

 en ideell kvinnoförening som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i 

samhället och där tre fjärdedelar av medlemmarna är kvinnor 

 en ideell kvinnoförening som huvudsakligen har andra kvinnoföreningar som 

medlemmar och som har som ändamål att stärka kvinnors ställning i samhället eller 

 en sammanslutning av kvinnor inom en ideell förening som arbetar för att stärka 

kvinnors ställning i samhället. 

 

Medlemsuppgifter 

Den sista dagen i vårt senaste verksamhetsår hade vi ______1650_____ stycken enskilda 

röstberättigade medlemmar över 15 år i kvinnoorganisationen.  

Av dessa medlemmar var ____100_____ procent kvinnor.  

De röstberättigade medlemmarna har aktivt tagit ställning för sitt medlemskap under det 

senaste verksamhetsåret.  
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Kvinnoförening med andra kvinnoföreningar som medlemmar  

Den sista dagen i vårt senaste verksamhetsår hade vi ___________ stycken ideella 

föreningar som medlemmar.  

Av föreningarna var _________ stycken kvinnoföreningar. Det vill säga ideella 

föreningar som har som syfte att stärka kvinnornas ställning i samhället. Föreningarna 

arbetar på lokal, regional eller central nivå och består av minst 75 procent kvinnliga 

medlemmar av de medlemmar som är över 15 år.  

 

Försäkran 

Ovanstående uppgifter ska ligga till grund för organisationens ansökan om statsbidrag för 

kvinnors organisering 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_____________________________________________________ 

Telefon 

___________0704912545___________________________________________________

___ 

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 

Tsirambidis____________________________________________________ 

Telefon 

__________0739057880____________________________________________________

___ 

Roll i organisationen 

__________kassör____________________________________________ 

 

* Underlaget behöver inte vara egenhändigt undertecknad av firmatecknaren, det räcker 

att namnet på firmatecknaren framgår. 


