Ansökningsblankett ledarutbildning
Sökande
Föreningens namn

Adress

Postnummer och ort

Kursuppgifter
Kurs

Plats

Arrangör

Tid

Deltagares namn

Deltagares namn

Kursavgift
Kurskostnad per deltagare

Resekostnad
Egen bil (km)

Annat färdsätt (styrkes med kvitto/biljett)

Kostnad (kr)

Härmed intygas att ovannämnda medlem/mar på föreningens uppdrag har deltagit i ovan angivna kurs
Ort

Datum

Ordförandens underskrift

Kassörens underskrift

Uppgifterna hanteras i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR), mer information finner du på sista sidan i denna blankett.

Ja, jag har tagit del av informationen

Inlämnas till Fritidsavdelningen senast tre (3) månader efter genomförd kurs

TORSBY7130, v 1.0, 2009-05-19, Torsby kommun

Ifylles av fritidsavdelningen
Rätt tid

Beviljat belopp_____________ kr

Kursintyg

Avslag skäl___________________________

Övriga kvitton _______________________

____________________________

_______________________
Attest

Beslut

Inlagd i booking

_____/___20___

_____/___20___

Skicka blanketten till

Vid frågor, kontakta

Internet

Sida

Torsby kommun
6. Fritidsavdelningen
685 80 Torsby

0560 - 166 93
0560 - 166 95 fax
fritid@torsby.se

www.torsby.se

1 (2)

Bidragsnormer
2.3 Ledarutbildningsbidrag
Ledarutbildningsbidrag utgår för kurs anordnad av riks -, distrikts- eller lokal organisation och som avser allmän
grundutbildning för ungdomsledare samt utbildningar inom begreppet föreningsutveckling. Till utbildningar av
annan karaktär än vad som nämnts ovan kan bidrag utgå efter prövning (i dessa fall ska ansökan lämnas in till
fritidsnämnden före genomförd utbildning)
Bidrag utgår med 50 % av kursavgift samt med 100 % för resor (billigaste färdsätt).
Vid särskilt långa och dyra kurser utgår bidrag efter särskild prövning. Till dessa kurser skall ansökan vara
inkommen till fritidsnämnden i god tid före kursstart.
Bidrag utbetalas först efter det att kursprogram och kursintyg inkommit eller att man på annat sätt kan styrka att
kurs har genomgåtts.
Redovisning eller ansökan skall inskickas snarast efter genomgången kurs. Vid redovisning efter 3 månader
utgår inget bidrag.
Bidrag utgår ej för deltagande i kongress, riksmöten, årsmöten, årskonferenser eller liknande av beslutsfattande
karaktär.
Har ni några frågor kan ni kontakta fritidsavdelningen tel. 0560-166 90 eller mail fritid@torsby.se.

Kommunstyrelsen
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Blankett information: TORSBY7130
Filnamn: Ledarutbildning
Beskrivning: Ansökningsblankett ledarutbildning

Kommunstyrelsen
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
Behandling av ansökan om bidrag
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn
Handläggare
Bevaras
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
1. Kommunkansliet
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr

