
Kulturförvaltningen Beslutsbrev 
Dnr 6.1/3169/2014 
18 december 2014 

Kulturstrategiska staben 

 

 

 
 

GREKISKA FÖRENINGEN I 
NORRA STOCKHOLM 
 
BOX 5095  
16305 SPÅNGA  

Beslut om kulturstöd till programmet: 

”Teaterförställning "I Alosi tis Kostantias"” 

Er ansökan har beviljats 35 000 kr.  
 
Beslut har fattats av chefen för kulturstrategiska staben vid sammanträdet den 
2014-12-15. Ärendet har handlagts av kulturstrategiska staben i samarbete 
med referensgruppen, som är rådgivande i bedömningen av ansökningar till 
kultur- och utvecklingsstöd. Läs mer om referensgruppen på 
stockholm.se/kulturstod. 
 
Beslutsmotivering: 
  
Programmet kompletterar och breddar stadens utbud.  
 
Utbetalning  
Hela beloppet på 35 000 kr kommer att sättas in på konto  
342244-1 inom 10 vardagar. 
 
 
Läs mer om vad som gäller för de som får stöd från Kulturförvaltningen på 
brevets baksida. 
 
Vänliga hälsningar    
 
 
 
 
Birgitta Granbacka,  
Handläggare Teater Ord 
E-post: birgitta.granbacka@stockholm.se 
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VIKTIG INFORMATION TILL ER SOM FÅR STÖD FRÅN 
KULTURFÖRVALTNINGEN 
 
Med beviljat stöd från Stockholms stad följer skyldighet att redovisa vad 
och hur man använt stödet för att  uppfylla Kulturförvaltningens mål. Det 
är därför viktigt att ni tar del av nedanstående information och 
anvisningar.  
 
Redovisning efter avslutat kulturprogram – görs efter 2 eller 5 månader 
beroende på belopp 

• Redovisning sker på särskild blankett senast 2 månader efter att 
programmet är avslutat. Har ni fått över 150 tkr ska ni redovisa inom 
5 månader. 

• Om ni inte använt hela beloppet ska återstående del betalas tillbaka.  
• Förvaltningen har rätt att begära och få ta del av revision av 

ekonomin i er verksamhet.  
 
Om ni får ändringar i programmet – kontakta din handläggare  

• Om programmet skjuts upp eller ändras väsentligt i förhållande till 
vad som angivits i ansökan ska ni meddela det skriftligt så snart som 
möjligt.  

• Om förändringarna är stora kan det innebära att ni måste betala 
tillbaka stödet. 
Om programmet läggs ned eller om kulturstödet inte alls används 
för det ni har sökt stöd för, ska ni återbetala hela beloppet.  

 
Marknadsföring av verksamheter som får stöd 

• När ni marknadsför ert kulturprogram ska det tydligt stå i allt 
informationsmaterial 
”Med stöd från Stockholms stad.”  

• Det är inte tillåtet att använda stadens logotyp.  
• Ni får gärna marknadsföra ert kulturprogram på 

facebook.com/kulturstod 
 
Verksamheten ska vara tillgänglig 
Det är viktigt att de som får stöd av Kulturförvaltningen underlättar för 
personer med funktionsnedsättning så att de kan vara med i verksamheten 
som alla andra. 
 
Miljö 
Kulturförvaltningen vill gärna att verksamheter som får stöd bidrar till 
positiv miljöpåverkan.  
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