
 
 
Checklista över underlag som ska bifogas ansökan om statsbidrag 
 

□ Organisationens stadgar 

Vi vill ha organisationens stadgar eftersom reglerna kräver att Länsstyrelsen 
kontrollerar att organisationens arbete stämmer med bidragets syfte och att 
organisationen är demokratiskt uppbyggd och strävar efter jämställdhet. Stadgarna 
ska vara aktuella. 
 

□ Verksamhetsberättelse  

Verksamhetsberättelsen för 2018 som ni tar fram till årsmötet begär vi in för att 
kunna bedöma om verksamheten stämmer överens med bidragets syfte. 
Verksamhetsberättelsen ska vara undertecknad av styrelsen. 
 

□ Ekonomisk berättelse 

Vi vill ha en ekonomisk berättelse med resultat- och balansräkningen för avslutat 
verksamhetsår. Den ekonomiska berättelsen ska vara undertecknad av styrelsen. 
 

□ Revisionsberättelse 

I revisionsberättelsen granskar organisationens revisor den ekonomiska 
redovisningen och bokföringen inför årsmötet. Han eller hon granskar också 
verksamheten och styrelsens förvaltning. Revisionsberättelsen ska vara 
undertecknad av organisationens förtroendevalda revisor.  
 
Om organisationen fått bidrag för innevarande år som överstiger sex prisbasbelopp 
enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken ska revisionsberättelsen vara 
bestyrkt av en auktoriserad eller godkänd revisor. 
 

□ Protokoll från årsmöte eller kongress 

Protokoll från årsmötet eller kongressen vill vi ha för att kunna bedöma om 
organisationen är demokratiskt uppbyggd och för att se vilka som har 
förtroendevalda poster som till exempel ordförande, firmatecknare och revisor.  
 
Att organisationen är demokratiskt uppbyggd innebär bland annat att årsmötet följer 
stadgarna, att omröstningar går rätt till och att alla medlemmarna har fått en inbjudan 
till styrelsemötet i god tid. 
 

□ Protokoll från konstituerande styrelsemöte 

Protokoll från konstituerande styrelsemöte 2018 behöver ni skicka med om poster 
som ordförande och firmatecknare inte väljs på årsmötet. Protokollen ska vara kopior 
av justerade original. Sekreterare och justeringsmän ska alltså ha skrivit under dem.  



□ Organisationens firmatecknare  

Om det inte framgår av bifogade protokoll från årsmöte eller styrelsemöte vem eller 
vilka som blivit vald till organisationens firmatecknare så vill vi ha protokoll eller 
protokollsutdrag där detta framgår. 
 

□ Organisationens behörige revisor 

Om det inte framgår av bifogade protokoll från årsmöte eller styrelsemöte vem som 
blev vald till organisationens behörige revisor som undertecknat revisionsberättelsen 
2018 så vill vi ha protokoll eller protokollsutdrag där detta framgår. 
 

□ Förteckning över aktiva lokalföreningar/avdelningar 2018 

Vi behöver en lista över lokalföreningar/avdelningar som bedriver egen verksamhet i 
Sverige och varit ansluten till er organisation per den 31 december 2018. Listan ska 
innehålla information om namn på förening, adress, kontaktperson och 
kontaktuppgifter.  
 

□ Arbete med jämställdhet 

Vi vill ha en beskrivning över organisationens jämställdhetsarbete inklusive hur 
könsfördelningen av makt och inflytande är i organisationen. 
 
 
 
 
Kryssa för i rutorna vilka underlag som bifogats er ansökan och skicka undertecknad 
checklista tillsammans med ansökan och tillhörande bilagor till Länsstyrelsen. 
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Länsstyrelsen i Stockholm 
Enheten för förvaltning 
Box 22067 
104 22 STOCKHOLM 
 
Eller till epost adressen: stockholm@lansstyrelsen.se 

stockholm@lansstyrelsen.se
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