
ANSÖKAN
Stockholms Hantverksförenings nödstöd 2020

Ansökan är strikt konfidentiell och behandlas av Stockholms Hantverksförenings kansli samt föreningens Medalj- och 
stipendiekommitté. En sedvanlig personupplysning kommer att tas på ansökande företags ägare/VD.

ANSÖKANDE FÖRETAG
Företagets namn: Organisationsnummer:

Företagets huvudsakliga verksamhet: Adress:

Postnummer: Postadress:

Ägare/VD, namn: Ägare/VD:s personnummer:

Telefonnummer: E-postadress:

KONTO FÖR UTBETALNING
Kontonummer: Bank:

BILAGOR
Vänligen bifoga 2019 års bokslut för att vi ska kunna behandla din ansökan.

BESKRIVNING AV HUR DET ANSÖKANDE FÖRETAGET HAR DRABBATS EKONOMISKT
Har företaget drabbats ekonomiskt med anledning av Corona-utbrottet?                   Ja              Nej

Beskriv hur företaget har drabbats drabbats samt uppskatta vilken effekt denna kommer ha på ditt resultat 
(uttryckt i kronor):

Beskriv hur omsättningen i ditt företag har förändrats den senaste månaden jämfört med samma månad 
för ett år sedan:
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BIDRAGSANSÖKAN
Du kan ansöka om upp till 10 000 kronor i bidrag. Du kan ansöka om högst 50 % av företagets bedömda 
förluster under senaste månaden. Hur många kronor vill du ansöka om i bidrag?
Jag vill ansöka om __________ kronor i bidrag.

LÅNEANSÖKAN
OBS! Denna del är inte helt klar än. Stockholms Hantverksförening håller just nu på och undersöker möjligheterna att även kunna 
erbjuda ett förmånligt lån på lika stort belopp som det beviljade bidraget. Låneerbjudandet vänder sig främst till medlemmar som 
är mer sårbara för oförutsedda likviditetssvackor. Lånevillkor kommer att finnas på Föreningens hemsida, så snart detta är klart.

Du kan ansöka om upp till 10 000 kronor i lån. Hur många kronor vill du ansöka om i lån?
Jag vill ansöka om __________ kronor i lån. (Intresseanmälan endast i dagsläget, vi återkommer till dig 
när lånevillkor är fastställda för att höra om du fortfarande är intresserad.)

Den sökandes underskrift: Namnförtydligande:

Ort: Datum:

Genom att ovan skriva under blanketten samtycker jag till att Stockholms Hantverksförening får registrera mina personuppgifter 
i ett härför avsett dataregister för att underlätta administrationen av ansökan. Läs mer om Stockholms Hantverksförenings per-
sonuppgiftspolicy på hemsidan, www.hantverkarnastockholm.se. Du kan när som helst ta tillbaka ditt samtycke genom att kontakta 
föreningen.

Scanna eller fota ifylld och underskriven ansökan och skicka den tillsammans med bilaga 
till nodstod@hantverkarna.se. Ofullständiga ansökningar eller ansökningar som saknar 
begärd bilaga kan ej behandlas.  Ansökningar behandlas löpande.

Plats för Stockholms Hantverksförenings anteckningar.
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