
REDOVISNING 

  AKT 2022  
RUN 189-2022 

 

 

 

Uppskattat antal deltagare/publik Aktiviteten/-ernas genomförandeort/-er 
 

 

 

Beskriv genomförd aktivitet/-erna och hur aktiviteten/-erna gick  
(vad gick bra, vad gick mindre bra) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beskriv hur ni samarbetat med andra i genomförandet av aktiviteten/-erna  
(Civilsamhälle, kommun, professionella kulturskapare, kulturverksamheter, studieförbund m.fl.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  

Förening Bankgiro/plusgiro  

Arrangemangets namn  Kontaktperson  

E-post  Telefonnummer 



REDOVISNING 

  AKT 2022  
RUN 189-2022 

 

 

Beskriv hur aktiviteten/-erna har möjliggjort för barn och unga att ta del av och skapa kultur 
(har målgruppen varit publik, medskapare, deltagit i planeringen av aktiviteten osv) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Har aktiviteten bidragit till att öka engagemanget i föreningslivet, beskriv hur  
(Ex. nådde aktiviteten/-erna de som vanligtvis inte deltar i föreningens verksamhet, har antal medlemmar ökat) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



REDOVISNING
AKT 2022 

RUN 189-2022 

Intäkter och kostnader 

Intäkter och övrig finansiering Summa 

Totalt: 

Kostnader Summa 

Totalt: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ---------- 

Ort ____________________________ 

Datum ____ / ____ 2022  

Namnteckning:______________________________________________________________ 
(om ej digital signering) 

Digital signering:_________________________________ 
Genom att öppna dokumentet i exempelvis Adobe Reader kan ni infoga signatur under funktionen ”sign” 

Vid frågor maila kultur@regionvasterbotten.se 

Redovisningen skickas till: regionen@regionvasterbotten.se 

  kopia: kultur@regionvasterbotten.se 

Märk mailet med: Redovisning AKT 2022 [föreningens namn] RUN 189-2022 
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