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Ansökan ÅterstartBygdegård  

– kultur till hela landet 

Uppgifter till ansökan 
Statens kulturråd har beviljat Bygdegårdarnas Riksförbund 2 000 000 kronor för 

ÅterstartBygdegård. Medel som ska generera lokala arrangemang och användas för gage 

till yrkesverksamma kulturutövare. 

Maxbelopp 15 000 kronor (inklusive moms, resor och logi), endast en ansökan per 

förening. 

Läs mer om stödet: https://bygdegardarna.se/om-oss/information-och-atgarder-

angaende-covid-19/sok-stod-till-kultur  

*Obligatorisk 

E-post * 

Om föreningen 

Föreningens namn * (Föreningens juridiska namn.) 

Organisationsnummer * 

Medlemsnummer * (Detta blir ert diarienummer som ni refererar till när det gäller ansökan 

och redovisning.) 

Distrikt * 

Om kulturarrangemanget 

Vad ska ni arrangera? * 

Teater, dans, konsert/musikkväll, författarsamtal, skådespelar-/regissörssamtal, 

konstworkshop etc. 

Vilken/vilka kulturutövare ska engageras? * (Endast yrkesverksamma kulturutövare.) 

Eventuell länk till producenten/kulturutövarens hemsida eller på scenkonstportalen? 

Namn på arrangemanget/produktionen/föreställningen? * 

Vilket datum planerar ni att hålla arrangemanget? * 

Kostnad för kulturutövarens gage/arvode * (Inklusive moms för er som INTE är 

momsregistrerade. För er som ÄR momsregistrerade ange kostnad exklusive moms.) 

Kostnad för eventuell reseersättning/logi (Inklusive moms för er som INTE är 

momsregistrerade. För er som ÄR momsregistrerade ange kostnad exklusive moms.) 

Hur många förväntar ni ska komma på arrangemanget? * 

Biljettpris? (i kronor) * Om ni har ett arrangemang med fri entré berätta under övriga 

upplysningar varför ni inte tar betalt. 
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Om arrangörsutbildningen 

Minst en person från den sökande föreningen måste delta i en webbaserad 

arrangörsutbildning (cirka 60 minuter) – där ni får tips och råd. 

Anmälan arrangörsutbildning * 

• Tisdag 22 juni kl. 18.30-19.30 

• Onsdag 30 juni kl. 12.00-13.00 

• Torsdag 26 augusti kl. 18.30-19.30 

• Onsdag 8 september kl. 12.00-13.00 

Namn på deltagare * 

E-postadress till deltagare * 

Kontaktperson för ansökan 

E-postadress anges högst upp i formuläret. 

För- och efternamn * 

Telefonummer * 

Övriga upplysningar om ansökan: 
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