
 

Obligatoriska bilagor för respektive organisationsform 

till ansökan om projektbidrag till särskilda behov i 

kulturlivet med anledning av spridningen av sjukdomen 
covid-19, hösten 2021 

 

AKTIEBOLAG:  

- Årsredovisning inkl bokslut och fastställandeintyg för år 2020  

- Verksamhetsberättelse 2020 – om sådan upprättats, om inte godkänns även 

Förvaltningsberättelse som del av årsredovisning  

- Uppgift om Firmatecknare – utdrag från Skatteverket eller Bolagsverket  

 

 

EKONOMISK FÖRENING:  

- Årsredovisning inkl bokslut för år 2020 – fastställd av styrelse och revisor  

- Verksamhetsberättelse 2020 – om sådan upprättats, om inte godkänns även Kort 

beskrivning av föreningens verksamhet + förteckning över Kulturaktiviteter riktade till 

allmänheten för år 2020  

- Uppgift om Firmatecknare – utdrag från Skatteverket eller Bolagsverket  

 

 

ENSKILD NÄRINGSIDKARE/ENSKILD FIRMA:  

- Förenklat årsbokslut samt Resultat- och balansräkning för 2020  

- Verksamhetsberättelse 2020 om sådan upprättats, om inte godkänns även Kort beskrivning 

av verksamhet + förteckning över Kulturaktiviteter riktade till allmänhet för år 2020  

- Uppgift om Firmatecknare – verifieras via registerutdrag från Skatteverket eller 

registreringsbevis från Bolagsverket  

 

 

HANDELSBOLAG:  

- Årsredovisning inkl bokslut 2020 eller Resultat- och balansräkning för 2020 – fastställd av 

firmatecknare/huvudman/revisor (någon av dem)  

- Verksamhetsberättelse 2020 – om sådan upprättats, om inte godkänns även Kort 

beskrivning av bolagets verksamhet + förteckning över Kulturaktiviteter riktade till allmänhet 

år 2020  

- Uppgift om Firmatecknare – utdrag från Skatteverket eller Bolagsverket  

 

 

IDEELL FÖRENING:  

- Resultat- och balansräkning för 2020, fastställd av föreningsstämma  

- Verksamhetsberättelse 2020 – om sådan upprättats, om inte godkänns även Kort 

beskrivning av föreningens verksamhet + förteckning över Kulturaktiviteter riktade till 

allmänhet för år 2020  

- Uppgift om Firmatecknare – utdrag från Skatteverket, eller signerat protokollsutdrag från 

föreningsstämma/styrelsemöte som namnger föreningens firmatecknare  



 

 

KOMMANDITBOLAG:  

- Årsredovisning inkl bokslut 2020 eller Resultat- och balansräkning för 2020 – fastställd av 

firmatecknare/verklig huvudman/revisor (någon av dem)  

- Verksamhetsberättelse 2020 – om sådan upprättats, om inte godkänns Kort beskrivning av 

bolagets verksamhet + förteckning över Kulturaktiviteter riktade till allmänhet år 2020  

- Uppgift om Firmatecknare – utdrag från Skatteverket eller Bolagsverket  

 

 

NYSTARTAT BOLAG/NYSTARTAD FÖRENING:  

- Verksamhetsplan ersätter Verksamhetsberättelse eller Årsredovisning  

- Likviditetsplan ersätter Bokslut eller Resultat- och balansräkning  

- Uppgift om Firmatecknare – utdrag från Skatteverket eller Bolagsverket, eller, för förening, 

signerat protokollsutdrag från föreningsstämma/styrelsemöte som namnger föreningens 

firmatecknare 

 

 

STIFTELSE:  

- Årsredovisning inkl bokslut 2020 eller Resultat- och balansräkning för 2020 – fastställd av 

firmatecknare/styrelse/revisor (någon av dem)  

- Verksamhetsberättelse 2020 – om sådan upprättats, om inte godkänns även Kort 

beskrivning av stiftelsens verksamhet + förteckning över Kulturaktiviteter riktade till allmänhet 

för år 2020  

- Uppgift om Firmatecknare – registreringsbevis från Länsstyrelsen eller signerat 

protokollsutdrag som namnger firmatecknare 


