
      Ansökningsblanke

Gåva från Anonym Givare och Jubileumsfonden Ansökan både 1 mars och 1 september
HF Johansson testamente och G Karlssons minnesgåva, ansökan senast 1 september
Anonym Givare Läs- och Skrivsvårigheter och Vingers testamente Ansökan senast 1 mars
Beviljade bidrag utbetalas digast 15 april respek ve 15 oktober.
Inga medel kan beviljas i e erhand.

Har ansökt digare:  Ja   Nej.     Har beviljats bidrag digare:   Ja år: ______   Nej  

Sökandes namn

Gatuadress

Postadress

Telefon, dag d

E-postadress
Födelse:
(år-mån-dag)
För organisa on
Ange org.nr.

Ändamål ansökan avser:

Belopp jag ansöker om:

Belopp jag sökt från andra fonder för samma ändamål:

Totalkostnad för ändamålet:

Bifogar intyg från (ange t ex läkare, kurator, lärare, habilitering etc) som styrker både diagnos och 
behov:



Kort mo vering för ansökan:       (Observera a  det går inte a  söka i e erhand)

Ort och datum:       Sökandes underskri

________________________      _____________________________________________________

                                                           
____________________________________________________________________
Ev. medhjälpares underskri  och namnförtydligande

GDPR, Från och med den 25 maj 2018 gäller EU:s dataskyddsförordning GDPR som lag i Sverige. Funk onsrä  Värmland vill 
härmed redogöra för hur vi behandlar personuppgi er och hur du ska göra om du är missnöjd med något och vill klaga. De 
rä sliga grunder vi använder för a  behandla personuppgi er är i regel genom samtycke eller e er en intresseavvägning.
Styrelsen är personuppgi sansvarig.
Funk onsrä  Värmland sparar personuppgi er enligt nedanstående:
Årligen kan pengar sökas ur de Gåvor och Testamenten vi administrerar. I de fall den sökande beviljas pengar ur någon av dessa
kommer alla uppgi er i ansökan a  sparas i 2 år för a  finnas llgängliga vid revisorernas granskning. Utöver det kommer 
uppgi er om namn, ändamål och beviljad summa a  sparas i y erligare 3 år för a  säkerställa a  vi inte beviljar pengar för 
samma ändamål gång på gång. Uppgi er i ekonomisystemet raderas e er 7 år. De ansökningar som avslås destrueras e er a  
beslut om avslag protokollförts och protokollet justerats.
I och med a  ansökan skickas in ll våra Gåvor och Testamenten har sökande godkänt ovan givna förutsä ningar för hantering 
av inlämnade personuppgi er.

2021-01-14
Ansökan med bilagor Insändes ll: 
Funk onsrä  Värmland 
Gåvor och Testamenten
S. Kyrkogatan 11, 652 24 Karlstad


