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Ansökan om bidrag 2017, Hölö-Mörkö IF 
Dnr HM 13/56 

Sammanfattning av ärendet 

Hölö - Mörkö IF har ansökt om kulturbidrag med 9 000 kronor för midsommarfirande i 

Wij Gammelgård. Bidraget ska täcka kostnader för ljudanläggning, dragspelare, lekledare, 

Polistillstånd samt tryckning och distribution av flygblad. 

Beslutsunderlag 

Kultur- och fri tidskontorets tjänsteskrivelse 2017-05-17 

Hölö-Mörkö IF:s bidragsansökan. 

Kontorets/förvaltningens förslag till nämnden: 

Bidragsansökan från Hölö-Mörkö IF avslås. Arrangemang som är återkommande kan inte 

beviljas enligt Södertälje Kommuns bidragsregler. 

Beslutet expedieras till: 

Hölö-Mörkö IF 

Kof/ Förening och 

Hölö-Mörk" kdn 

v'Cvu/44 
Ander Siljelöf Föreningjoch ariliigg!riHgi.chef 

Campusgatan 26 

151 89 Södertälje 
Tfn 08-523 010 00 

sodertalje.kommun@sodertalje.se 
www.sodertalje.se 

Org-nr 212 000-0159 
Bankgiro 5052-6854 

Postgiro 865800-7 

I (I) 



Till Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

Ansökan om kulturbidrag på 9 000 kronor för midsommarfirande vid Wij gammelgård 

Hölö-Mörkö idrottsförening ansöker om ett kulturbidrag på 9 000 kronor för att täcka 
kostnaderna för kulturinslag och administration vid det traditionella midsommarfirande i 
Hölö-Mörkö kommundel. 

Midsommarfirandet beräknas pågå mellan klockan 11.00-14.00 midsommarafton 2017 på Wij 
Gammelgård. 

De traditionella kulturinslagen är bland annat lekledare och spelman för dansen runt 
midsommarstången, dansuppvisning, ansiktsmålning för barn. Dessutom finns ponnyridning, 
femkamp, kransbindning, servering m. m. 

För information och genomförande krävs tryckning och distribution av flygblad samt hyra av 
P A-anläggning. 

Midsommarfirandet har tidigare år besökts av mellan 500-1000 besökare. 

Midsommar vid Wij är ett mycket omtyckt och välbesökt kulturarrangemang för såväl ung 
som gammal och besökare kommer från när och fjärran. 

Hölö-Mörkö Idrottsförening genomför firandet till viss del i samarbete med andra föreningar. 

Servering, lotterier och aktiviteter utöver nedanstående poster är självfinansierande, övriga 
kostnader är beräknade enligt följande: 

Lekledare 
Dragspelare 
Hyra P A anläggning 
Paus underhållning 
Flygblad 
Polistillstånd 
Övrigt 

Totalt 
Med vänlig hälsning 
Hölö-Mörkö IF 

Tage Gripenstam 
Ordförande 

2 000 kr 
1 500 kr 
1 500 kr 
1 500 kr 
1 500 kr 

700 kr 
300 kr 

9 000 kr 



Södertälje 
kommun 

Ansökan 
Arrangemang/projektbidrag 

Ansökande förening 
Namn (förening) 
Hölö-Mörkö IF 

Ca-adress 

Postadress 
box 77 

Postgiro/bankgiro 

Organisationsnummer 
815600-3959 

Ansvarig i styrelsen 
Tage Gripenstam 

Postnummer och ort 
15307 Hölö 

pg 285785-2 bg 131-8831 
!Telefon 
0766 482895 

I E-post 
tage.gripenstam@sodertalje.se 

Ar rang e man g /projekt information 

Arrangemangets/projektets namn 
Tradionsenligt midsommarfirande i Hölö vid Wij gammelgård 

Tidpunkt för arrangemanget/projektet IVi ansöker om totalbeloppet 
23 juni midsommarafton 9000 

Beskrivning av arrangemanget/projektet 
se bilaga, Denna aktivite har vi tidigare ansökt och fått beviljad av Hölö-Mörkö kommundelsnämnd 

vi ansöker härmed även denna gång hos Hölö-Mörkö KON och här i denna ansökan. 

Målgrupp Hölö-Mörkös boende, sommargäster och tillresta från övriga kommunen 

Beräknat antal 700-1000 
deltagare 

Syfte Tradionsenligt firande av midsommar, lotterier, dans rund midsommarstången, kaffeservering mm 

Metod 

Bidragsansökan kommundelsnämnden 2017 midsommar.doc 

Arrangemang /projektbudget 
Inkomster (sökta bidrag Belopp Utgifter 
från) 

Kultur och fritidskontoret 9000 Löner och arvoden medverkande 
(inklusive sociala avgifter) 

Andra bidrag/sökta bidrag sponsring av fikabröd Lokalkostnad 

Andra bidrag/sökta bidrag sponring av vissa prise Resor och transporter 

Egna insatser ideella övriga kostnader (specificera 
nedan) 

Summa inkomster 9000 Summa utgifter 
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Belopp 

se bilaga 

9000 

9000 


