
Veiledning til søknadsskjema ”Kulturmidler” 
 

Før du begynner å fylle ut skjemaet, klikk på pekeren Hjelp i øverste høyre hjørne. Her 

er nyttig info som du bør lese. 

 

Innledning 

Opplysninger om foretak/lag/forening:  
Organisasjonsnummer: Hvis laget/foreningen er registrert i Enhetsregisteret, SKAL 

organisasjonsnummer oppgis 

Foretak/lag/Forening: Fyll ut det som er aktuelt 

Adresse/postnummer/poststed – Dersom laget/foreningen ikke er registrert i 

Enhetsregisteret eller at leder ikke har e-post adresse blir svaret på søknaden sendt i posten til 

denne adressen 

Bankkonto som tilskuddet skal utbetales til 

 

Opplysninger om leder i foretak/forening 

Kontakt informasjon til leder – VIKTIG AT e-post adressen fylles ut dersom laget/foreningen 

ikke er registrert i Enhetsregisteret. 

 

Lag med undergrupper sender én søknad felles for alle gruppene, men bør legge ved 

kontaktopplysninger for alle gruppene (gjelder bl.a. Nordreisa il). 

 

Tiltaket 

Du kan bare fylle ut ett av tre alternativer (drift av eksisterende tiltak, reparasjon/vedlikehold 

eller nytt tiltak). Hvis søknaden gjelder flere av disse, velg det som er mest dekkende. På ”i”-

pekeren ved siden av søknadssum blir du henvist til å søke info på kommunens hjemmeside, 

dvs Retningslinjer for tildeling av kulturmidler. 

 

Tilknytning til kommunen 

Fyll ut det som er aktuelt. 

 

Medlemmer 

Fyll ut korrekt årstall og medlemstall. 

 

Inntekter/utgifter 

Alle rubrikker må fylles ut, skriv tallet 0 der dere eventuelt ikke har noen tall. 

 

Vedlegg 

Det står at søknaden skal ha tre vedlegg: 

1. Revidert og godkjent regnskap og årsmelding for driften i laget, siste periode (dvs 

2016) Obs! Lag med undergrupper leverer regnskap, årsmelding og budsjett for hver 

av disse hvis dette finnes, dette gjelder bl.a. Nordreisa il. 

2. Vedtatt budsjett for inneværende år 

3. Målsetting og handlingsplan over det videre arbeidet i laget 

Vedlegg 1 er obligatorisk, det må alle søkere sende inn 

Vedlegg 2 og 3 tar vi også gjerne i mot, men setter ikke krav om det.  

 

Kontroll 

Etter skjemakontroll får du beskjed hvis det mangler utfylling av noen felt. Trykk på Les mer 

om kvittering før du trykker Send inn. Der ligger nyttig informasjon.  

 

Lykke til! 

16.03.2017 – Nordreisa kommune 

https://www.brreg.no/lag-og-foreninger/registrere-lag-eller-forening/

