
Aktivitetsplan  

Sökande förening:  
 

Delprojektets namn:  
 

Den här aktivitetsplanen kan du använda när du söker ett delprojekt inom paraplyprojektet 
Föreningsboosten. Den är frivillig och tänkt som ett stöd i er planering. Om du väljer att använda dig av 
aktivitetsplanen ska den bifogas tillsammans med ansökan. 

 

AKTIVITETSPLAN 
En aktivitetsplan är en sammanställning över de aktiviteter som ska leda till att projektet når sina mål och där du beskriver dem med innehåll och tid 

Aktivitet Beskrivning Ansvarig 
Är aktiviteten kopplad till en 

kostnad i budget? 

Vad är det som ska genomföras? 
(exempelvis marknadsföring) 

Hur/på vilket sätt ska det genomföras? (exempelvis 
annonsering på facebook) 

Vem är det som är ansvarig för 
att aktiviteten utförs? 

Exempelvis om annonsen på facebook ska vara 
betald, ska även den kostnaden finnas med i 

ansökan under 5 – Budget. 
JA Om Ja, vilken? 
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