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REDOVISNING 
Testaments- och Donationsstiftelsen 
Stiftelsen August Carlssons Fliseryd minnesfond

SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND 
Rissneleden 138, 7 tr  
174 57 Sundbyberg 

E-post: stiftelsen@sdr.org Datum för redovisning:_______________ 

  Privatperson   Organisation 

Projekt 

Ekonomisk rapport av projektet 
Utgifter Belopp Intäkter Belopp 

Sökandes organisation: 

Organisationsnummer: 

E-post: 

Kontaktperson: 

Sökandes namn: 

Personnummer: 

E-post:

Projekttitel: 

Projekttid: 

Resultat 

Erhållet bidrag 

Överskott 

Återbetalning till SDR 
(bankgiro 900-0241) 
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REDOVISNING 
Testaments- och Donationsstiftelsen 
Stiftelsen August Carlssons Fliseryd minnesfond

SVERIGES DÖVAS RIKSFÖRBUND 
Rissneleden 138 
174 57 Sundbyberg 

E-post: stiftelsen@sdr.org Datum för redovisning: 

Rapport av genomfört projekt/verksamhet 

Beskriv vilka aktiviteter som har genomförts och vilka som medverkat i aktiviteterna (max 2160 tecken). 

Underskrift innebär att projekt/verksamhetsansvarig intygar att lämnade uppgifter är korrekta. 

Underskrift: _______________________________ 
                     Sökanden eller företrädare för organisation 

Eventuella bilagor:  Utförligare ekonomisk rapport    Utförligare projekt/verksamhetsrapport 

Ps. Det är önskvärt med några bifogade bilder/fotografier från projektet/verksamheten som SDR kan använda i informations- 
och marknadsföringssyfte. Kom ihåg att ett samtycke behövs från personerna som syns i bilderna/fotografierna.  

Tänk på: 
• Redovisningar för erhållet bidrag ska redovisas senast den 31 januari.
• Om inte redovisning inte kommer in i tid kan det komma att påverka SDR:s beslut om era nya

ansökningar.

Mer information finns på: https://sdr.org/om-oss/stiftelser/ 
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