
Medlemsförteckning - underlag för medlemsstatistik för

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas med ledarens namnteckning

 Jag är med i Pingst ungs lokalavdelning
Namn på gruppen

År Nummer
Ange ett löpnummer, så varje lista får ett eget nummer.

i  
Namn på orten

Medlemsförteckning/närvarokort ska 
sparas i lokalavdlningen i minst 4 år.

Förnamn och efternamn Namnteckning el. notering om betald medlemsavgift FödelsedataDatum för underskrift Kön m/k Adress, telefonnr.
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På detta underlag samlar du in uppgifter för att sedan kunna söka bidrag till lokalav-
delningen. Den här sidan ligger till grund för statligt bidrag. Vill du söka bidrag från 
kommun används närvarokortet, vill du söka från landsting kontaktar du ditt distrikt.
För att söka statligt bidrag krävs en medlemsförtecking där medlemmarna en gång 
per år tagit aktiv ställning för medlemskap i lokalavdelningen. Med aktiv ställning me-
nas att underteckna en medlemshandling eller betala en medlemsavgift. Redovisa alla 
medlemmar (medlemmar mellan 7 och 25 år är bidragsgrundande). En sammanställd 
redovisning av medlemshandlingarna skickas till Pingst ung efter avslutat kalenderår.
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Förnamn och efternamn
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Närvarokort - underlag för lokalt aktivitetsstöd

Riktigheten av lämnade uppgifter intygas med ledarens namnteckning

År

Den här sidan använder du om du vill söka 
kommunalt bidrag, dvs. lokalt aktivitetsstöd.

Det kommunala bidraget är baserat på antal 
bidragsberättigade sammankomster. Därför
krävs oftast ett underlag där det förts närvaro-
statistik, alltså ett närvarokort som det här. 

En del kommuner har istället bidrag baserat 
på medlemsstatisik som det statliga bidraget. 
Kolla vad som gäller i din kommun!

OBS! Närvarokortet används inte som under-
lag för att söka statsbidrag från Pingst ung.

Aktvitet

Började 
klockan

Slutade
klockan 

Månad 

Dagens 
datum


