
Den 3 januari 2022 öppnar vi bidragsansökan på webben för
perioden 1 juli - 31 december 2021. Ansökan är öppen t.o.m.
25 februari 2022. 

I den här omgången kan du ansöka om lokalbidrag,
utbildningsbidrag, aktivitetsbidrag och övrigt bidrag. Du kan
läsa mer om de olika bidragsformerna och vilka bilagor som
krävs på 247.laholm.se/bidrag/ genom att trycka på
informationssymbolen vid respektive bidrag.

Saknar du inloggningsuppgifter? Kontakta föreningsutvecklaren
så får ni hjälp med detta. 

OBS! Se till att era ansökningar blir kompletta och att ni
noga läser igenom vilka bestämmelser som gäller för det
bidraget ni vill söka.

Julen nalkas och det är med pirr i magen och värme ända in i själen som vi ser fram emot allt vad julen
innebär. Folkhälsocentrum kommer att ha öppet som vanligt medan administrationen kommer att ta lite
julledigt. Vi vill redan nu passa på att önska er alla en god jul och ett gott nytt år!

Föreningsliv Laholm
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Kontakt föreningsutvecklare:
Rebecka Wik
Rebecka.wik@laholm.se
0430-159 72 

3 JANUARI ÖPPNAR BIDRAGSANSÖKAN PÅ WEBBEN

@foreningslivlaholm

Snart är det jul och under delar av vecka 51 och i stort sett hela
vecka 52 har större delen av administrationen julledigt. Därmed
påverkas tillgängligheten och vi ber er som har ärenden till
fritidsenheten att ta dem i god tid innan ledigheterna startar. 

JULENS ÖPPETTIDER & TLLGÄNGLIGHET

Årliga dokument
Senast två månader efter varje genomfört årsmöte ska föreningar som är registrerade i Laholms kommun

ladda upp verksamhets- och revisionsberättelse, verksamhetsplan samt balans- och resultatrapport.
Detta är ett krav för att föreningen fortsatt ska vara bidragsberättigad samt för att ni ska vara berättigade till

föreningstaxa vid hyra av kommunens anläggningar. 

ÖPPET HUS FÖR HJÄLP MED DIGITALISERING
Under vecka 49 kommer föreningsutvecklaren ha öppet
hus för att hjälpa er som vill med de digitala uppgifterna
samt registrering i ApN. Ingen föranmälan krävs. Fler
tillfällen planeras i januari. 

Måndag 6 dec kl. 17-20 i Upplevelserummet på Folkhälsocentrum
Tisdag 7 dec kl. 9-12 på Gamla Stationshuset
Torsdag 9 dec kl. 17-20 INSTÄLLT 

Vi vill att ni som hanterar bokningar och har frågor till
fritidsenheten tar upp det innan vi stänger för julen.

Ni som har bokningar under jul- och nyårshelgerna måste se till
att eventuella ändringar och avbokningar görs innan 
21 december. 

Se till att era inloggningsuppgifter fungerar! Tidigare i höst
fick samtliga föreningar nya kortnamn och om ni inte har fått
tillgång till ert än är det viktigt att ni kontaktar förenings-
utvecklaren senast 21 december.

VIKTIG INFORMATION OM BOKNING!

Idrottsforum
Onsdag 8 december kl. 18:00
Miniaulan, Osbecksgymnasiet

Glöm inte att anmäla er till vårt första Idrottsforum via
rebecka.wik@laholm.se senast 3 december!

OBS! Max 2 deltagare per förening.

http://247.laholm.se/bidrag/

