
Datum: 21 mars 2015

Ansökan om bidrag för ej entrébelagt kulturarrangemang:
Love Lifes fotoutställning ”We all walk under the same sun”

Grunduppgifter:
Ideell organisation: Love Life
Organisationsnummer: 802468-3115
Adress: Örtstigen 4, 941 52 PITEÅ
Telefonnummer: 0703606042 (Jenni Lindberg, Grundare av Love Life)

Kontaktperson:
Jessica Lorentzson, Projektledare för Love Lifes fotoutställning
Telefonnummer: 0761604066
e-post: jessica.lorentzson@gmail.com

Belopp som ansökan avser:
8180 kr (se bifogad budget)

Föreningsuppgifter:
Love Life är en ideell organisation som startats och drivs av Jenni Lindberg, boende i Piteå. 
Organisationen startades hösten 2012 efter att Jenni Lindberg besökt barnhemmet Mums Care 
Childrens Home i södra Ghana, och upplevt de bristfälliga förhållanden som barnen då levde under. 
Barnhemmet, som till en början var ett skjul utan elektricitet och rent vatten, har idag genomgått 
stora förändringar tack vare alla bidragsgivare som stöttar Love Lifes verksamhet.

Idag finns det elektricitet, rent vatten, fungerande toaletter, en lekpark och fotbollsplan. Det har 
också byggts till en skola, hönsfarm och vattenproduktion för att så småningom uppfylla Love Lifes
mål att barnhemmet ska bli självförsörjande.

Organisationens arbete drivs helt av ideella insatser från bidragsgivare och varje månad går bidrag 
till barnhemmets inköp av råvaror, löner till lärare och personal samt till olika 
självförsörjningsprojekt.

Love Life har idag 168 månadsgivare och 806 ”likes” på Facebook.

Love Lifes hemsida - www.lovelifesweden.se
facebook - www.facebook.com/lovelifesweden

Uppgifter om kulturarrangemanget:
Den 21 april-21 maj 2015 planerar Love Life att genomföra en utställning i Pop Up Art Store i 
Gallerian i Piteå. Utställningen heter ”We all walk under the same sun” och har som mål att öka 
kännedomen om Love Life, värva nya månadsgivare och samla in bidrag till verksamheten. 

Eftersom Love Lifes policy är att varje donerad krona ska gå till barnhemmet, och inga bidrag får 
användas till att betala administrativa kostnader, så finns det i dagsläget inga pengar för att 
finansiera utställningen. Ert stöd hjälper oss att göra en fantastisk utställning.

http://www.facebook.com/lovelifesweden
http://www.lovelifesweden.se/
mailto:jessica.lorentzson@gmail.com


Datum: 21 mars 2015

Bidraget från er kommer att fördelas över de materialkostnader och övriga kostnader som står 
nedskrivna i bifogad budget.

Ha en trevlig dag!

/Jessica Lorentzson, 21 mars 2015



Intäkter Antal Pris/st Total kostnad
spons, bidrag,
fonder 8180

Totalt 8180

Kostnader
Kapaplattor text
+moms 25% 30 60 1800

Lokalhyra 1 0 0

Ramar 20 99 1980

IKEA resa 1 500 500
Framkallning av
bilder 20 50 1000
Foto av
bidragsgivare 200 2 400
Extra kostnader
(teknikutrustnin
g,
marknadsföring) 2500

Totalt 8180

Resultat 0
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