
LOVSTÖD – redovisning 
Sportlov ☐ Påsklov ☐ Sommarlov ☐ Höstlov ☐ Jullov ☐      20_____ 

De personuppgifter du lämnar på denna blankett används för att möjliggöra Järfälla kommuns administration av ditt ärende. Uppgifterna 
sparas i kommunens datasystem. För frågor om eller ändring av personuppgifter i datasystemet, kontakta ansvarig avdelning angiven nedan.

FÖRENING 

Föreningens namn Namn på kontaktperson 

E-post kontaktperson Mobil kontaktperson 

LOVVERKSAMHET 
Startdatum för lovverksamhet Slutdatum för lovverksamhet 

Beskrivning av lovverksamhet som genomförts samt tid och plats 

Antal deltagare i åldern 6-8 år Flickor Pojkar 

Antal deltagare i åldern 9-12 år 

Antal deltagare i åldern 13-15 år 

Antal deltagare i åldern 16-20 år 

Publik 

Ge minst tre exempel på hur den genomförda aktiviteten har stimulerat både 
flickors och pojkars deltagande, främjat integration och möjliggjort möten över 
sociala gränser.  
T ex. Har barn från olika kommundelar deltagit i aktiviteten? Övriga exempel eller 
reflektioner? 



Järfälla kommun 
Webbplats: jarfalla.se 
Telefon: 08-580 285 00 

Beräknad budget 
Här ska ni ange de intäkter och kostnader för lovverksamheten. 

Kostnader Summa i kronor 

Löner/arvoden till personal 

Marknadsföring (annons, flyers etc.) 

Material 

Övrigt 

Kostnader totalt: 

Intäkter 

Stöd som föreningen beviljats 

Övriga intäkter 

Intäkter totalt: 

Resultat totalt 

Övriga kommentarer om den ekonomiska redovisningen 

Redovisningsblanketten ska fyllas i och laddas upp i FRI-webbidrag senast två veckor efter 
avslutad aktivitet. 
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