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Ansøgningsskema til Aktivitetspuljen. 
 
For at få et overblik over den aktivitet, som I gerne vil søge penge til, vil vi bede jer om nogle nærmere oplysninger om 
hvad I vil lave, hvorfor I laver det og hvem aktiviteten er rettet imod. Vi vil også gerne have oplysninger om jeres og 
evt. medarrangørers økonomi, så vi kan se, om I selv har mulighed for at finansiere (en del af) aktiviteten. Ligesom vi 
gerne vil have oplyst, hvor mange medlemmer I og evt. medarrangører har. Disse oplysninger giver os tilsammen et 
godt grundlag for at bevillige penge til de rigtige arrangementer. 
 
Venlige hilsner 
 
Bevillingsudvalget for Aktivitetspuljen.  
 
Kontaktperson 
Navn: 

Adresse:  

Telefonnummer: 

E-mail 

 
Hvilken type aktivitet drejer det sig om? 

 Møde 
 Kursus 
 Gadeaktivitet 
 Kampagne 
 Rejse 
 Andet 

 
Formål – Hvad vil I gerne nå med aktiviteten? (max. 2 linier) 

 
Beskrivelse af aktiviteten – Hvad skal der foregå? 
(max. 10 linier, evt. program kan vedhæftes) 
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Målgruppe – Hvem kan deltage i aktiviteten?  
 Hovedsagligt medlemmer af partiforeningen / udvalget / netværket 
 Alle medlemmer af SF 
 Offentligheden 
 Andre: 

 
 
Formidling - hvor og hvordan vil I gøre opmærksom på arrangementet? 

 
 
Succeskriterier – hvilke succeskriterier har I sat op for aktiviteten? 

 
 
Hvilke partiforeninger, udvalg eller netværk er med til at arrangere aktiviteten?  
Partiforeningens/udvalgets/netværkets navn Hvor mange medlemmer 

har partiforeningen/ 
udvalget/netværket i 
øjeblikket? 

Hvor mange penge har 
partiforeningen/udvalget/
netværket i øjeblikket? 

 Medlemmer Kr. 

 Medlemmer Kr. 

 Medlemmer Kr. 

 
 
Udgifter – Hvilke udgifter regner I med, at der vil være ved aktiviteten? 
 Beløb 

Lokale Kr. 
Mad og drikke Kr. 
Materialer (skriv hvilke) Kr. 
Rekvisitter (skriv hvilke)  Kr. 
Annoncer Kr. 
Underholdning Kr. 
Andet (skriv hvad) Kr. 
I alt Kr. 

 
Indtægter – Regner I med selv at betale noget af aktiviteten eller med at få indtægter fra 
deltagere eller andre? 
 Beløb 

Partiforening/udvalg/netværk (skriv hvem) Kr. 
Partiforening/udvalg/netværk (skriv hvem) Kr. 
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Partiforening/udvalg/netværk (skriv hvem) Kr. 
Betaling fra deltagerne Kr. 
Andet (skriv hvad) Kr. 
I alt Kr. 

 
 

Hvor meget søger I Aktivitetspuljen om? kr. 
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