
Redovisning 
Arrangemangsstöd filmvisning 

Redivisningen skickas till: 
jerry.eriksson@regionorebrolan.se 

Redovisning ska skickas 
in senast en månad efter 
avslutat arrangemang. 

Kontaktperson: 
Jerry Eriksson 
Utvecklingsledare film 
0705-28 38 00 
jerry.eriksson@regionorebrolan.se 

Redovisande organisation 
Organisation Organisationsnummer 

Kontaktperson 

Telefon E-post

Redovisingen avser 
Projektet/arrangemanget/aktivitetens namn 

Projektets diarienummer (framgår av beslutet) 

Redovisning av projektet 

Uppnådde ni ert syfte och mål med projektet? 

Beskriv i korthet arrangemangets program 

Vad gick bra, och vad hade ni kunnat göra bättre? 

Övrigt 

Filmer och visningsblock 

Antal visningsblock             st. 
Varje aktivitet med paus där publik har möjlighet att lämna 
lokalen räknas som ett nytt visningsblock.  

Antal visade filmer             st. 
Om en filmtitel visas i två olika visningsblock räknas den som 
två visade filmer. 

Antal publik              st. 
Antal publik avser alla visningsblocks publikantal adderade. 

Annan programaktivitet (föreläsning etc) 

Om en filmvisning inleds eller följs av en längre föreläsning 
eller annat framträdande så redovisas detta som både en 
filmvisning och som annan programaktivitet. 

Antal andra programaktiviteter        st. 

Antal publik andra programaktiviteter    st. 

Redovisningen fortsätter på nästa sida… 



Redovisning
Arrangemangsstöd filmvisning 

Ekonomisk redovisning 
 Intäkter Intäktsbelopp 

Region Örebro län – Film i Örebro län (ange beviljat stödbelopp) 

Egen insats och/eller medfiansiär-/er: 

INTÄKTER TOTALT 

Utgifter Kostnadsbelopp 

UTGIFTER TOTALT 

Bilagor är inget krav - men skicka gärna med eventuella affischer, programblad och eventuella 
nyhetsklipp om ditt arrangemang med redovisningen. 

Jag skickar med följande bilagor: 

Uppgifternas riktighet intygas 
Namnteckning (krävs ej när redovisningen inskickas via e-post) Ort och datum 

Namnförtydligande 
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