
Redovisning Årligt projektbidrag 
Varje FN-förening/FN-distrikt som erhållit Årligt projektbidrag ska senast två 
månader efter projektets genomförande insända en rapport till FN-förbundet 
eller allra senast den 1 april. 

För att kunna söka projektbidrag måste föregående års projekt vara avslutade och avrapporterade. 

Om projektet av någon orsak inte kunnat slutföras måste även detta rapporteras till FN-förbundet. 

Projektmedel som inte förbrukats återsändes till FN-förbundet via pg 509 90-1. Det går inte att styra 

om pengarna till att handla om något annat än den ansökan som beviljats. Ange FN-förening/FN-

distrikt samt Årligt projektbidrag vid återbetalning. 

Redovisningen av erhållet projektbidrag ska innehålla och 
ställas upp enligt följande rubriker 

Namn på avrapporterande FN-förening/FN-distrikt 

Ange namn på er FN-förening/FN-distrikt 

Namn på projektet som avrapporteras 

Ange namn på avrapporterat projekt 

Temat/teman som projektet handlade om? 

 Projektet "Flicka" 

 Projektet "Minor" 

 Projektet "Skolmat" 

 Projektet "Världskoll" 

 Fokusområdet "Agenda 2030/globala målen" 

 Fokusområdet "Mot etnisk diskriminering" 

 Fokusområdet "Skyldighet att skydda" 

 FN-fondens insamling för mat till människor i Syrienområdet 

 Övrigt 

Vad har gjorts? 

Beskriv projektet kortfattat. Vilka aktiviteter har genomförts? När genomfördes de? 



Vilka är resultaten från projektet? 

Beskriv resultaten från projektet. Vilka var målen? Har målen uppnåtts till fullo? Vilken förändring har 

projektet lett till? Hur många och vilka har deltagit som arrangörer i projektet? Hur många och vilka har 

deltagit som målgrupp/mottagare? Har du gjort någon utvärdering bland deltagarna? 

Om målen inte uppnåtts till fullo – förklara varför 

Vilken förklaring finns till att de uppsatta målen inte uppnåddes? Var målen för högt satta? Har något 

oförutsett inträffat? 

Stärkande 

Hur stärkte projektet FN-föreningen/distriktet? Hur många nya medlemmar fick föreningen/distriktet 

genom projektet? 

Lärande 

Vad lyckades bäst och vad skulle ni göra annorlunda om ni skulle göra om projektet? Vilka 

erfarenheter har ni gjort som andra FN-föreningar skulle kunna ha nytta av? 

Övrigt 

Här har ni möjlighet att skriva om sådant som ni tycker är viktigt men som inte ryms under de andra 

rubrikerna. 

Ekonomisk redovisning (VIKTIG!) 

Här redovisar ni det ekonomiska utfallet i projektet. Börja med att fylla i budgeten, dvs. summan 

projektet blivit beviljat från FN-förbundet uppdelat på huvudaktiviteter. Därefter anger du utfallet, dvs. 

de kostnader projektet verkligen fick uppdelat i huvudaktiviteterna. Om det är betydande skillnader 

mellan det beviljade beloppet och era faktiska kostnader måste detta kommenteras och en förklaring 

till det inträffade anges. 

Kvitton på alla utlägg ska kunna uppvisas vid begäran och ska sparas av er i fem år. 

Bakgrundsuppgifter 

FN-förening: 

Kontaktperson i styrelsen: 

E-post: 

Telefon: 

Uppgiftslämnare till redovisningen: 

E-post: 

Telefon: 

Underskrift kontaktperson i styrelsen, datum: 

Underskrift uppgiftslämnare, datum: 

 


