
Kompletteringshistorik:  Visa detaljer 

Slutrapport

Organisationsbidrag för etniska organisationer 2015

Ansökan från Grekiska Riksförbundet

Sida 1: 

Slutrapport från Grekiska Riksförbundet

Diarienummer: 1596/14

Handläggs av nada (Du är inloggad som helene) 

Kontaktperson:
E-postadress:
Kvittensnummer:

Slutrapporten skapades:
Slutrapporten inkom:

Nikos Konstantinidis
nikos@grekiskariksforbundet.se
778015

2015-03-02
2015-03-02

Slutrapportens status: 

Kompletterande uppgifter har inkommit. Handläggningen har 
ännu inte återupptagits.

Följande kompletteringar har begärts:

Sida 3 - Övriga bilagor:
- Om det inte går att lämna svaret på den sida som anges i brevet, kan 
ni ladda upp svaret här.

Sida 3 - Medlemsförening 1:
- Protokollet ska vara underskrivet av ordförande och sekreterare. Om 
man har utsett någon person för att justera protokollet ska även den 
skriva under det med sitt namn.

Sida 3 - Medlemsförening 2:
- Verksamhetsberättelse som gäller för 2013 saknas. 
Protokollet från föreningens årsmöte 2014 saknas.

Sida 3 - Medlemsförening 5:
- Verksamhetsberättelse ska gälla för 2013. 

Årsmötesprotokollet ska vara justerat eftersom det är först då som 
protokollet är giltigt. Det betyder att den eller de som har utsetts för att 
justera protokollet ska ha godkänt och skrivit under det med sitt namn.

Sida 3 - Övrig information:
- Om det inte går att lämna svaret på den sida som anges i brevet, kan 
ni ladda upp svaret här.

Sida 3 - Medlemsförening 4:
- Verksamhetsberättelse som gäller för 2013 saknas. 
Protokollet från föreningens årsmöte 2014 saknas.

Sida 4 - Försäkran:
- Enligt protokollet är det Nikos som har ensam rätt att teckna firma. 
Därför ska Giannis namn inte stå här.

Återsänd: Svar senast: Inkom: 

2015-03-04 2015-03-18 2015-03-18

 Visa uppladdade filer 

Allmänna kommentarer: Ny

Sida 2: 

Sida 1 av 5MUCFs ansökningssystem Admin

2015-03-23http://www3.ungdomsstyrelsen.se/uas/admin/EndReport_p75_f3_a.do



1. Bidragsmottagare

Sökande organisation

Organisation: Grekiska Riksförbundet

Adress ett: Box 19100

Postnummer och ort: 10432  STOCKHOLM

Telefon: 08627007

Fax: 086270026

E-post: info@grekiskariksforbundet.se

Webbplats: www.grekiskariksforbundet

Organisationsnummer: 8020082734

År när organisationen bildades: 1972

Godkänd

Komplettering krävs:

Kommentarer: Ny

Kontaktperson

Förnamn: Nikos

Efternamn: Konstantinidis

Befattning i
organisationen: Styrelseledamot

Adress ett: Gesällgatan 8A

Adress två:

Postnummer och ort: 58277  LINKÖPING

Telefon: 070-3263030

Mobil:

E-post: nikos@grekiskariksforbundet.se

Godkänd

Komplettering krävs:

Kommentarer: Ny

Kontaktperson två

Förnamn: Ioannis

Efternamn: Konstantis

Befattning i
organisationen:

Styrelseordförande

Adress ett: Barnängsgatan 34

Adress två:

Postnummer och ort: 11648  STOCKHOLM

Telefon: 070-511 62 19

Mobil:

E-post: giannis@grekiskariksforbundet.se

Godkänd

Komplettering krävs:

Kommentarer: Ny

Sida 3: 

Medlemsförening 1

Föreningens namn: 

GREKISKA FÖRENINGEN I ESKILSTUNA 

Ladda upp följande underlag:

Verksamhetsberättelse som gäller för 2013: 

Uppladdad fil: gfesk_verksamhetsberättelse_2013.pdf 

Senaste justerade årsmötesprotokollet (troligtvis 2014): 

Uppladdad fil: gfesk_årsmötesprotokoll_2014.pdf 

Aktuella stadgar som gäller vid tid för inlämnande: 

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Protokollet ska vara 
underskrivet av ordförande och sekreterare. 
Om man har utsett någon person för att 
justera protokollet ska även den skriva 
under det med sitt namn.

Kommentarer: Ny

- Årsmötesprotokollet
Framgår inte om årsmöte beviljade 
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Uppladdad fil: fgesk_stagdar_2013.pdf 

Kommentarer:

ansvarsfriheten.
Nada Bucar 2015-03-04

Medlemsförening 2

Föreningens namn: 

GREKISKA FÖRENINGEN I NORRKÖPING 

Ladda upp följande underlag:

Verksamhetsberättelse som gäller för 2013: 

Uppladdad fil: gfnor_verksamhetsberättelse_2013.pdf 

Senaste justerade årsmötesprotokollet (troligtvis 2014): 

Uppladdad fil: gfnor_årsmötesprotokoll_2014.pdf 

Aktuella stadgar som gäller vid tid för inlämnande: 

Uppladdad fil: gfnor_stadgar_2013.pdf 

Kommentarer:

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Verksamhetsberättelse som 
gäller för 2013 saknas. 
Protokollet från föreningens årsmöte 2014 
saknas.

Kommentarer: Ny

- Stadgar
Ungdomar som inte fyllt 18 blir automatisk 
medlemmar om föräldrarna är det. Man är 
röstberättigad när man har fyllt 18 år. 
Medlem kan bli bl.a. den som är gift med en 
grek eller grekinna.
Nada Bucar 2015-03-04

Medlemsförening 3

Föreningens namn: 

GREKISKA FÖRENINGEN I NYBRO 

Ladda upp följande underlag:

Verksamhetsberättelse som gäller för 2013: 

Uppladdad fil: gfnyb_verksamhet_2013.pdf 

Senaste justerade årsmötesprotokollet (troligtvis 2014): 

Uppladdad fil: gfnyb_årsmötesprotokoll_2014.pdf 

Aktuella stadgar som gäller vid tid för inlämnande: 

Uppladdad fil: gfnyb_stadgar_2013.pdf 

[Vid komplettering visas ett kommentarsfält här] 

Godkänd

Komplettering krävs:

Kommentarer: Ny

- Protokollet
Protokollet är inte justerat vilket kan bero på 
att man inte valt någon justerare.
Nada Bucar 2015-03-04

Medlemsförening 4

Föreningens namn: 

KRETENSKA FÖRENINGEN I SVERIGE 

Ladda upp följande underlag:

Verksamhetsberättelse som gäller för 2013: 

Uppladdad fil: gfkre_verksamhetsberättelse_2013.pdf 

Senaste justerade årsmötesprotokollet (troligtvis 2014): 

Uppladdad fil: gfkre_årsmötesprotokoll_2014.pdf 

Aktuella stadgar som gäller vid tid för inlämnande: 

Uppladdad fil: gfkre_stadgar_2013.pdf 

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Verksamhetsberättelse som 
gäller för 2013 saknas. 
Protokollet från föreningens årsmöte 2014 
saknas.

Kommentarer: Ny

- Stadgar
Rätt av välja och väljas till uppdrag har de 
som har fyllt 15 år. 
Nada Bucar 2015-03-04
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Kommentarer:

Medlemsförening 5

Föreningens namn: 

GREKISKA FÖRENINGEN I KRISTIANSTAD 

Ladda upp följande underlag:

Verksamhetsberättelse som gäller för 2013: 

Uppladdad fil: gfkri_verksahetsberättelse_2013.pdf 

Senaste justerade årsmötesprotokollet (troligtvis 2014): 

Uppladdad fil: gfkri_årsmötesprotokoll_2014.pdf 

Aktuella stadgar som gäller vid tid för inlämnande: 

Uppladdad fil: gfkri_stadgar_2013.pdf 

Kommentarer:

Sidan 4 av årsmötesprotokollet är samma som sidan 3 fast justerad, 
underskriven 

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Verksamhetsberättelse ska 
gälla för 2013. 

Årsmötesprotokollet ska vara justerat 
eftersom det är först då som protokollet är 
giltigt. Det betyder att den eller de som har 
utsetts för att justera protokollet ska ha 
godkänt och skrivit under det med sitt 
namn.

Kommentarer: Ny

- Protokoll och Stadgar
Protokoll: Har inte behandlat 
ansvarsfriheten. Val av revisor saknas. 
Stadgar: Rätt att väljas till uppdrag har de 
som har fyllt 15 år. 
Nada Bucar 2015-03-04

Övrig information

Finns det något annat som myndigheten behöver känna till? 

Vi önskar att få komplettera Kretensarna och Norrköpingsborna 
senast den 9 mars 2015. 

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Om det inte går att lämna 
svaret på den sida som anges i brevet, kan 
ni ladda upp svaret här.

Kommentarer: Ny

Övriga bilagor

Här kan ni ladda upp övriga bilagor som underlag till ansökan. 

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Uppladdad fil: Ingen uppladdad fil

Kommentarer:

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Om det inte går att lämna 
svaret på den sida som anges i brevet, kan 
ni ladda upp svaret här.

Kommentarer: Ny

Sida 4: 
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Försäkran

Vi försäkrar att uppgifterna som har lämnats i redovisningen är korrekta 
och motsvarar riktiga förhållanden i organisationen. Oriktigt intygande 
eller felaktiga uppgifter som medvetet lämnats in till myndigheten kan 
betraktas som försök till bedrägeri och leda till polisanmälan.* 

 Ja 

 Nej 

Redovisningen ska försäkras av den eller de som har behörighet att 
teckna organisationens firma: 

Namn* Nikos Konstantinidis 

Telefon* 070-3263030 

Namn 

Telefon 

Godkänd

Komplettering krävs:

Begärda kompletteringar:

2015-03-04: Enligt protokollet är det Nikos 
som har ensam rätt att teckna firma. Därför 
ska Giannis namn inte stå här.

Kommentarer: Ny

Protokoll med firmatecknare

Ladda upp ett justerat protokoll som visar beslutet om vem eller vilka 
som har valts till organisationens firmatecknare: 

Uppladdad fil: protokolludrag_20141115.pdf 

I vilken paragraf i protokollet hittar vi beslutet om att utse 
organisationens firmatecknare? 

Paragraf 2. 

[Vid komplettering visas ett kommentarsfält här] 

Godkänd

Komplettering krävs:

Kommentarer: Ny

Du är inloggad som Registrator från IP 192.168.100.55 - 
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