
Redovisning av arrangemangs- och projektstöd 
Fyll i formuläret och spara på din dator. Logga in i kommunens föreningsregister och ladda sedan upp dokument 
 
 
Arrangemangets namn 

 
Arrangemangets plats 

 
Arrangemangets datum 

 
Antal besökare på arrangemanget 

 
Beskriv det ni har genomfört 

 
 
Vad gick bra och vad gick mindre bra? 

 
 
Motsvarade arrangemanget era förväntningar? 

 
 
Hur marknadsfördes arrangemanget/projektet? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uppmärksammades arrangemanget i press/radio/tv eller i sociala medier? Om ja, hur i så fall? 

 
 
Hur har det framgått i er marknadsföring att arrangemanget/projektet fått stöd av Halmstads kommun? 

 
 
Ekonomisk redovisning (ange belopp, även om intäkten är 0 kr) 
 
Intäkter  
 
Stöd från kulturförvaltningen Halmstads kommun 

 
Stöd från Region Halland eller annan bidragsgivare 

 
Intäkter entré 

 
Övriga intäkter 

 
Specificera övriga intäkter 

 
Ange totalt belopp för intäkter 

 
 
Kostnader 
 
Kostnader för arvoden/löner 

 
Kostnader för resor/transporter 

 
Kostnader för lokalhyra, hyra av tält eller motsvarande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kostnader för marknadsföring (ex. annonsering/trycksaker m.m.) 

Kostnader för teknik/ljud/ljus 

Kostnader för stim 

Summa för övriga kostnader 

Specificera övriga kostnader 

Ange totalt belopp för kostnader 

Ange belopp för total vinst/förlust 

Jag intygar att uppgifterna i redovisningen är korrekta 

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss på e-post: kulturstod@halmstad.se eller telefon: 035-13 70 00.
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