
Kulturkontoret 
Postboks 93, 8201 Fauske 

Søknad om 
kommunal 

kulturstøtte 

 Grunntilskudd 

Sett kryss foran aktuell tilskuddsordning. 
NB! Bruk ett skjema for hvert tilskudd det søkes på! Forsiden MÅ fylles ut, ikke bare side 2 
Opplysninger om organisasjon/laget
Navn - Organisasjon/lag: E-postadresse:

Adresse: Postnummer: Poststed: 

Tilsluttet hovedorganisasjon/forbund: 

Navn leder: Etternavn: E-postadresse:

Adresse: Postnummer: Poststed: 

Telefon privat: Telefon arbeid: Mobil: 

Kontonummer for overføring av tilskudd: 

Organisasjonsnummer i Frivillighetsregistret: 

Opplysninger om medlemmer: 
Samlet medlemstall aktive: Aktive over 18 år: Aktive under 18 år: 

Funksjonshemmede under 18 år: Funksjonshemmede over 18 år: 

Medlemskontingent: 
Voksne Kr.: Barn Kr.: Familie Kr.: 

Eventuell særkontingenten (eks treningssavgift): Voksne kr.: Barn Kr.: 

Andre opplysninger som har betydning for søknaden: 
Skriv her: 

Søknadsskjemaet er digitalt signert 

Dato/sted Underskrift 

Skjemaet skrives enten ut, og sendes til 
Fauske kommune per post, eller du kan 
vedlegge skjemaet i en epost som sendes 
til postmottak@fauske.kommune.no 
Marker da at du aksepterer at skjemaet er 
digitalt signert, nederst på side 1. NB! 
Husk alle vedlegg som skal følge 
søknaden. 

mailto:postmottak@fauske.kommune
stig.lovseth
Tekst i maskinskrift
Alle felt merket rødtmå fylles ut.  Ufullstendigutfylte skjema vil ikke bli behandlet

mailto:postmottak@fauske.kommune.no
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Sjekkliste for hvilke vedlegg som skal følge søknaden: 
 
       Årsmelding siste årsmøteperiode. I årsmeldinga må det fremkomme hva årskontingenten  

har vært siste årsmøteperiode 
 

       Årsregnskap siste årsmøteperiode 
 
      Medlemsliste med fødselsdato, og bostedsadresse på alle medlemmer per 1. mai i søknadsåret. 
           Kursdeltakere anses ikke som medlemmer.
  
      For idrettsforeninger: Sertifiseringspapirer på «Rent Idrettslag».  
 
           Kopi av Kulturkortavtale med Nordland Fylkeskommune 
 
           Bekreftelse på at organisasjonen aksepterer Ledsagerkort til sine åpne arrangementer 
 
 
 

TILSKUDD TIL SÆRSKILTE KULTURTILTAK: 
Redegjør for aktiviteten/arrangementet det søkes om (bruk evt. eget ark). 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beskrivelse av tiltaket, program og budsjett som viser utgifter og annen finansiering skal følge med søknaden, 

I tillegg skal alle dokumenter som skal følge Grunntilskudd og vedlegges. 
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