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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 barn- och 
ungdomsorganisationer. 

 

Organisationsnamn 

Organisationsnummer 

 

Uppgifter 
Uppgifterna gäller förhållandet i organisationen den 31 december 2012.  

Den 31 december 2012 hade vi totalt                         stycken röstberättigade medlemmar i 
alla åldrar.  

Den 31 december 2012 hade vi                         stycken röstberättigade medlemmar som var 
mellan 6 och 25 år.  

De röstberättigade medlemmarna har aktivt tagit ställning för sitt medlemskap i en eller 
flera verksamma medlemsföreningar under 2012. Här ingår inte medlemmar i vilande 
medlemsföreningar eller direktanslutna medlemmar. 

 

Den 31 december 2012 hade vi                          stycken medlemsföreningar som hade antagit 
egna stadgar, en styrelse, bedrev en verksamhet som inte var tillfällig och där minst 60 
procent av medlemmarna var mellan 6 och 25 år. 
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Försäkran 
Ovanstående uppgifter ska ligga till grund för organisationens ansökan om statsbidrag till 
barn- och ungdomsorganisationer för bidragsår 2014. 
 

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

Firmatecknare ett  

Namn och datum* 

Telefon 

Roll i organisationen 

 

 

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

Firmatecknare två  

Namn och datum* 

Telefon 

Roll i organisationen 

 

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