Søknad om midler fra Gjensidige Stiftelsen «Aktiv fritid for alle - 2022»
Her er en veiledning i hva dere svarer (huker av) på spørsmålene som blir
stilt:
Spørsmål 1
Lokalforeningen kan kun søke om den er registrert i Frivillighetsregisteret.

Spørsmål 2
Dere må velge ett av alternativene nedenfor for å kunne søke støtte.

Spørsmål 3
Her må dere velge «2023».

Spørsmål 4
Her må dere velge «Nei».

Spørsmål 5
Her må dere velge «Nei».

Når disse 5 spørsmålene er besvart, går du videre til selve søknadsskjemaet ved å trykke på
knappen «Gå til søknadsskjema».
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Da er du kommet inn i selve søknadsskjemaet.
Først må alt under fanen merket «1. Om søker» fylles ut.

Huk av begge rubrikkene under «Erklæringer» før du går videre.
Erklæringer

Her fyller dere inn lokalforeningens organisasjonsnummer, skriv dette sammenhengende
uten mellomrom. Deretter fyller dere inn lokalforeningens registrerte kontonummer samt epost adressen til foreningen.
Informasjon om søker

Rubrikken nedenfor hopper dere over - her skal dere ikke skrive noe.

Side 3 av 5

Eksempel på hva dere kan skrive inn i denne rubrikken.

Her fyller dere inn hvor mange medlemmer dere har i lokalforeningen.

•
•
•

Kontaktperson 1: Vedkommende som fyller ut selve søknaden
Kontaktperson 2: Ny person, kan ikke være den samme som Kontaktperson 1.
I tillegg til disse to må dere oppgi kontaktinformasjonen til styreleder i
lokalforeningen.

Når alt under fanen «1. Om søker» er ferdig utfylt trykk på knappen «Lagre».
Vedkommende som står som «Kontaktperson 1» vil nå få en e-post med en lenke til
søknadsskjemaet.
Alle de fire fanene i søknadsskjemaet må fylles ut før søknaden kan sendes inn.
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Ønsker du derimot en pause underveis i utfyllingen, trykk på knappen «Lagre» og deretter
på knappen «Avslutt».

Du kan hente opp igjen søknaden og fortsette utfyllingen ved å trykke på lenken i e-posten
du fikk tilsendt.

Lykke til!
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