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Bert Westenberg <westenbergbert@gmail.com>

Utökat stöd till ideella kulturarvsverksamheter 
4 meddelanden

Kent Forsén <kforsen@telia.com> 31 augusti 2021 00:11
Till: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Bästa vänner !

 

Troligen har Ni alla fått meddelande från Riksantikvarieämbetet (RAÄ), där man säger att
man mottagit vår ansökan om bidrag för krisstöd.
I slutet av denna ansökan ska uppges namn på alla vars personuppgifter finns hos RAÄ.
Undrar Du varför – kontakta RAÄ.
 

RAÄ kommer i höst att fördela 20 miljoner kronor till ideella kulturarvsverksamheter.
Syftet
är att mildra de ekonomiska konsekvenserna av coronapandemin för den här gruppen.
Stödet ska också öka möjligheterna för de ideella aktörerna inom kulturarvsområdet att fortsätta
med

sin verksamhet.

 

Förutsättningarna för att få bidraget var något luddigt formulerade. Bl a meddelades att ”bidraget är

utformat som ett generellt stöd till verksamheten. Något sökt belopp behöver inte anges, utan detta

justeras utifrån antalet ansökningar”.  

 

Mot denna bakgrund har en ansökan från SDHF skickats elektroniskt till RAÄ. Bifogat kan Du se vad

som åberopats. Vi kanske inte ska ha alltför stora förväntningar då vår publika verksamhet inte inbringar

några pengar och vi således inte har gjort några ekonomiska förluster som avses för att få krisstöd.

 

Vi finns i alla fall med när pengarna ska fördelas. Vår ansökan har diarienummer RAÄ-2021-1900.

 

Ha en fortsatt bra dag / Kent.
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Ansökningsblankett-för-utökat-stöd-till-ideella-kulturarvsverksamheter.pdf 
625K

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 31 augusti 2021 11:02
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Kent Forsén <kforsen@telia.com>
Kopia: Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Hej 
Kan inte se var mitt namn förekommer i ansökan. Finns det fler sidor. 
Vilka uppgifter om Hans ö är inskickade? Hoppas de ger lite pengar jag kan ta emot hela pengen så slipper de
problem med att fördela de 20 milj. Skulle bli en bra grundplåt till Projekt framtiden. 
Hälsn 
Hans Ö
[Citerad text är dold]

Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com> 31 augusti 2021 11:07
Till: hans@ornhagen.se
Kopia: Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

Alla som nämns i t ex verksamhetsberättelsen måste listas och förses med mejladress. Därför denna omständliga
procedur. Dessa bilagor skickas direkt på weben och inte i själva ansökningsdelen.
Birgitta
[Citerad text är dold]

hans@ornhagen.se <hans@ornhagen.se> 31 augusti 2021 11:10
Svara: hans@ornhagen.se
Till: Birgitta Forsén <birgittagforsen@gmail.com>
Kopia: Kent Forsén <kforsen@telia.com>, Styrelse <styrelsen@sdhf.se>

OK 
Tack för info 
/ Hans Ö
[Citerad text är dold]
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