
PERMOBILPENGEN 
Permobil vill gärna stödja lokala Handikappföreningar och klubbar under 2014.
Med en nyskapad aktivitetspeng vill Permobil göra en insats framförallt för barn och ungdomar med 
funktionsnedsättning. 
Lokala föreningar eller klubbar i områden och distrikt får ansöka om ett ekonomiskt stöd från oss för att kunna 
genomföra aktiviteter. Det viktiga är att aktivitetspengen på något sätt används för att främst ge barn eller ungdomar 
något extra. 
Permobil tar emot ansökningar och beviljar dem löpande förutsatt att de uppfyller de kriterier som vi har satt upp. 
Dessutom delar vi ut “Årets pris” för bästa genomförda aktivitet.
 

Exempel på aktiviteter eller upplevelser
Sport: Tävling, cup, prova-på-upplevelser.
Aktivitet: Dans, disco, träffa någon artist
Upplevelser: Att hyra in en trollkarl, artist eller sportstjärna
Bjuda på: Korv, glass, tårta eller priser vid tävling. 

Kriterier för att kunna bli beviljad aktivitetspeng från Permobil
Föreningen ska presentera anledningen till ansökan och motivera vad de vill uppnå.
Aktiviteten eller projektet som planeras ska helst vara för barn eller ungdomar.
Aktivitetspeng kan även beviljas för en del av en aktivitet, t.ex. under ett läger för barn och ungdomar. 
En lokalförening eller klubb kan bara bli beviljad aktivitetspeng en gång per år.
Vi beviljar stöd upp till 15 000 kr per ansökningstillfälle.

Ifylld ansökningsblankett ska innehålla följande information
• Föreningens namn och adress
• Kontaktperson (med avtalsrätt) samt telefonnummer och e-post
• Verksamhetsinriktning
• Antal medlemmar
• Presentation och motivering till ansökan
• Ansökningsbelopp för aktiviteten
• Tidpunkt när aktiviteten ska genomföras
• Tidpunkt när aktivitetsbidraget senast behövs

Ansökan ska vara oss tillhanda i god tid före evenemanget. 
Vid beviljad ansökan vill Permobil få en rapport av genomförd aktivitet, gärna med tillhörande bilder. Detta för att 
kunna användas av Permobil internt och på vår hemsida (självklart med de medverkandes godkännande).  
Rapporten står också som grund för att dela ut ”Årets pris” för bäst genomförd aktivitet.
Vi förväntar oss att det i samband med evenemanget framgår att Permobil är samarbetspartner. 
 

Ansökningsblankett skickas via e-post eller brev till 
Malin Hasselmalm, Permobil AB 
Per Uddéns väg 20 
861 23 Timrå 
 
Epost: malin.hasselmalm@permobil.com 
 
Vid eventuella frågor kontakta Malin Hasselmalm via telefon: 060-595998


