
Har föreningen/företaget genomfört liknande event tidigare? Om ja, när genomfördes eventet?

Ansökan om medel från Event i Sunne

Uppgifter om den sökande organisationen 

ANSÖKNINGSBLANKETT 
 Event i Sunne, version 2020:1

Föreningen/Företagets namn Organisationsnummer

Postadress Postnummer och ort

Telefon (inkl riktnr) Organisationsform

Beskriv föreningens/företagets huvudsakliga verksamhet Föreningens/Företagets webbsida

Föreningens/företagets säte och verksamhetsområde Är föreningen/företaget kund i Fryksdalens 
Sparbank?

Bankgironr/postgironr Kontonummer

Kontaktperson för ansökan 

Ja Nej

Beskriv kortfattat det arrangemang som ni söker sponsringsmedel för nedan 

Bifoga gärna en längre beskrivning av ert event. Tänk på att beskriva de lokalekonomiska effekterna av eventet, t ex hotell-
nätter, besökare, ökad handel, restaurantbesök etc. 

Efternamn och tilltalsnamn Telefon dagtid (inkl riktnr)

Adress E-postadress

Ja Nej



Ytterligare beskrivning av arrangemanget 
Budget
Övriga bilagor: _____________________________________________________________________________

EVENT I SUNNES NOTERINGAR
Ansökan mottagen datum

Kommentarer: 

Beviljat belopp SEK: Datum för utbetalning:

Nr

Beräknat antal besökare
                                                                                                                                                 

Varav besökare bosatta utanför Sunne kommun

Datum för genoförande av eventet (ÅÅMMDD)                                                                                                                                         
                                                    

Ansökningsbelopp SEK

Bilagor

Underskrift av ordförande/behörig firmatecknare 
      
      Jag samtycker att mina personuppgifter hanteras enligt personuppgiftslagen. 

Ifylld och underskriven blankett skickas till Event i Sunne, c/o Fryksdalens Sparbank, Box 223, 686 25 Sunne. 
Det går även att mejla ansökan till ansokan@eventisunne.se.

Ort Datum 

Underskrift Namnförtydligande

Telefon dagtid E-postadress
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