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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

VB: Beslut om bidrag
1 meddelande

Kent Forsén <kforsen@telia.com> 6 juli 2021 16:47
Till: Berndt Lennholm <berndt.lennholm@gmail.com>, Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>,
birgittagforsen@gmail.com, Hans Bohlin <gosub70@gmail.com>, Hans Örnhagen <hans@ornhagen.se>, Kent Forsén
<kforsen@telia.com>, Lars Gustafsson <lars.gustafsson@interspiro.com>, Magnus Waldau
<magnus.waldau@gmail.com>, Monika Leander <monika.leander@hotmail.com>, Staffan von Arbin
<staffan.arbin@gmail.com>, Tomas Jangvik <tomas.jangvik@gmail.com>, Vuorenmaa Aleksi Quispe
<aleksi.qv@hotmail.com>, Åke Johansson <ake.johansson@electro.se>

Bästa vänner !

 

Med glädje bifogas bekräftelsen på att vi beviljats de 150000 kronor som vi

ansökt om hos RAÄ.

 

På nästa styrelsemöte får vi ta upp frågan om vem som håller i det praktiska.

Några av oss ses nästa helg, till dess  -  ha det så bra / Kent.

 

Sommar, sol, skärgård, semester, segling och snorkling:



2021-07-31 Gmail - VB: Beslut om bidrag

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1704547197519910747&simpl=msg-f%3A17045471… 2/4

       

 

 

 

 

 

 

Från: Kent Forsén [mailto:kforsen@telia.com]  
Skickat: den 6 juli 2021 16:29 
Till: 'Tove Holm' 
Ämne: VB: Beslut om bidrag

 

Hej Tove !

 

Svensk Dykerihistorisk Förening (SDHF) vill framföra ett varmt tack för att

vi beviljats det bidrag vi sökt för digitalisering av föreningens analoga filmer.

 

Vi återkommer med en redovisning så snart projektet är slutfört.

mailto:kforsen@telia.com
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Med bästa hälsningar

Kent Forsén

SDHF

 

 

 

 

Från: kulturarvsarbete [mailto:kulturarvsarbete@raa.se]  
Skickat: den 2 juli 2021 17:14 
Till: 'kforsen@telia.com' 
Ämne: Beslut om bidrag

 

Hej,

 

bifogat finns beslut om bidrag till kulturarvsarbete 2021.

 

Vänligen läs igenom villkoren i besluten. Bifogar också en redovisningsblankett. Mer information om hur
redovisningen ska gå till finns på vår hemsida: https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-
kulturarvsarbete/

 

Med vänlig hälsning

 

 

Tove Holm 
handläggare statsbidrag 

Riksantikvarieämbetet  
Box 1114

SE-621 22 Visby

 

Besök: Storgatan 41, Stockholm

mailto:kulturarvsarbete@raa.se
mailto:kforsen@telia.com
https://www.raa.se/lagar-och-stod/bidrag-anslag-och-fonder/bidrag-till-kulturarvsarbete/
https://www.google.com/maps/search/Storgatan+41,+Stockholm?entry=gmail&source=g
mailto:tove.holm@raa.se


2021-07-31 Gmail - VB: Beslut om bidrag

https://mail.google.com/mail/u/0?ik=f48d2ef83f&view=pt&search=all&permthid=thread-f%3A1704547197519910747&simpl=msg-f%3A17045471… 4/4

tove.holm@raa.se 
+46 (0)8-5191 80 16 
www.raa.se

twitter.com/raa_se

facebook.com/riksantikvarieambetet

 

 

3 bilagor

Beslut om bifall(RAÄ-2021-262-9).pdf 
181K

Förordning om statsbidrag till kulturarvsarbete.pdf 
270K

Redovisningsblankett för bidrag till kulturarvsarbete.docx 
49K
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