
Det sa bara swish, så var julen förbi. Inte konstigt att det är svårt att följa med i svängarna när tiden går så
fasligt fort. Vi hoppas att ni alla har haft härliga helgdagar med familj, god mat, ljuv musik och trevliga
festligheter. Nu blickar vi framåt och laddar om för ett helt nytt år fullt av nya möjligheter. 
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Kontakt föreningsutvecklare:
Rebecka Wik
rebecka.wik@laholm.se
0430-159 72 @foreningslivlaholm

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. 

HÅLL I OCH HÅLL UT
Vi har skyltat om våra idrottshallar till nu gällande
regler. Vi är tacksamma om alla ser till att följa de
restriktioner som finns.

Laholms kommun följer Folkhälsomyndighetens
rekommendationer om smittskyddsåtgärder och följande
gäller för kultur- och utvecklingsförvaltningens verksamheter:

Föreningar för kultur, idrott och fritid bör avstå från att ordna
eller delta i läger, cuper eller andra större aktiviteter inomhus
med deltagare som vanligtvis inte samlas. Därför har vi valt
att avboka alla läger och cuper i kommunala lokaler fram till
och med den 16 januari.

Platser för kultur- och fritidsverksamheter
Från den 1 december finns allmänna råd riktade mot platser
för kultur- och fritidsverksamheter för att undvika trängsel
och göra det möjligt för individer att hålla avstånd.
Sedan den 23 december finns föreskrifter om att platser för
kultur- och fritidsverksamheter måste begränsa det maximala
antalet besökare.

De platser som omfattas av begränsningarna i Laholms
kommun är Folkhälsocentrum, Teckningsmuseet,
Stadshusgalleriet och våra idrottsanläggningar. För att
undvika trängsel begränsar vi antalet besökare i våra
verksamheter. Vi är uppmärksamma och följer utvecklingen
och om läget förändras kan andra åtgärder bli aktuella för att
minska trängseln.  

VÄLKOMMEN ATT DELTA PÅ EN
DIGITAL INFORMATIONSTRÄFF

Onsdag 12 januari kl. 18.00 är det informationsträff via
teams för föreningar som har intresse av att utveckla arbetet
med ABU (barn och unga i behov av särskilt stöd), tidigare
FAB (fysisk aktivitet på recept för barn). 

Ni får information om hur samarbete med kommunal
koordinator kan se ut, ekonomiskt stöd samt
utbildningsmöjligheter. Anmäl mejladress för deltagande till
peter.gardestedt@rfsisu.se så får du länk till träffen.

Gå gärna med i dialoggruppen "Föreningssamverkan Laholm" på
Facebook. Ett nätverksforum för föreningsengagerade i Laholms
kommun. I forumet kan ni ta upp frågor som rör era föreningar
som kanske andra föreningsverksamma har lysande svar på.
Samverkan och nätverk blir allt viktigare och den här gruppen
hoppas vi kan ge er en liten push på vägen. 

OBS! Gruppen är privat och endast personer med koppling till
någon av kommunens föreningar beviljas inträde. 

mailto:peter.gardestedt@rfsisu.se
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Den 3 januari 2022 öppnade 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 till FRI och/eller ApN? 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.

NU ÄR DET DAGS ATT SÖKA BIDRAG

BILAGOR TILL LOKALBIDRAG
Förra året krävdes fakturor och kvittounderlag vid ansökan av
lokalbidrag, både årsförhyrda och föreningsägda. 
Det behövs inte i år. Däremot kan vi komma att göra stickprov
vid större avvikelser så spara era handlingar. 

GÖR ERA EVENEMANG SYNLIGA
Vi vill tipsa er om att ladda upp era kommande evenemang i
kommunens evenemangskalender och på Magasin Laholms
hemsida för ytterligare spridning. 

Visit Laholms kalender hittar ni HÄR
Magasin Laholms kalender hittar ni HÄR

FÖRENINGSKATALOG
Nu finns en föreningskatalog i pdf-format att ladda ner från
laholm.se. Katalogen kommer även att skickas ut som e-post till
kommunens skolor, fritidshem, äldreboenden med mera för att
få bästa möjliga spridning. Hjälp oss gärna att dela innehållet
för att få ut informationen om alla fantastiska föreningar. 

ÅRSPLAN 2022

Efter ännu ett år präglat av pandemin ser vi fram emot ett
2022 med nya möjligheter och aktiviteter. Ta del av årsplanen
och boka redan nu in de aktiviteter er förening vill delta vid.
Mer information om respektive aktivitet kommer att skickas ut
efter hand. 

BIDRAGSGUIDE
Vi har satt ihop en guide med tips och råd om vad som kan
vara bra att tänka på när du ansöker om bidrag. Guiden finns
bifogad till nyhetsbrevet samt på laholm.se. På hemsidan finns
även länkar till diverse fonder och stiftelser. Tänk på att läsa
igenom bestämmelserna innan du ansöker om bidrag.

PÅMINNELSE FRÅN RF-SISU
Om du har missat att redovisa något i utbildningsmodulen så
är det hög tid att göra det nu. Slutredovisningen av
folkbildningen 2021 är onsdag 19 januari.

http://247.laholm.se/bidrag/
https://www.visitlaholm.se/events/
https://www.magasinlaholm.se/evenemang/
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Utbildning 1

Idrottsforum

Idrottsforum

Idrottsforum

Grillkväll med föreningslivet

25 februari - Ansökan om årligt lokalbidrag samt
utbildningsbidrag, aktivitetsbidrag och övrigt bidrag

omgång 1 STÄNGER

25 augusti - Ansökan utbildningsbidrag, aktivitetsbidrag
och övrigt bidrag omgång 2 STÄNGER

31 augusti - Bidragsansökan samlingslokal STÄNGER

Nominera till Årets förening senast 1 oktober

Utbildning 3

Utbildning 2 Utbildning 4

Lördag 15 oktober 

Här är en årsplan för föreningslivet i Laholms kommun 2022. Under året kommer det att finnas möjlighet
att delta vid olika möten, utbildningstillfällen, föreningskonferens och andra aktiviteter. Självklart är alla
aktiviteter frivilliga att delta vid. 

Att synas på offentliga tillställningar kan locka nya medlemmar och skapa intresse för er förening. Fikaförsäljning,
lotterier, prova-på aktiviteter med mera uppmuntras. Mer information och anmälan skickas ut inför varje kommande
aktivitet.

23-24 juli - Laholms Beach Soccer turnering

6 augusti - Hela Laholm springer

24 september - Höstmarknad

11 september - Milestone Cykeltävling

9 april - Påskmarknad

24 juni - Midsommarfirande

6 juni - Nationaldagsfirande i stadsparken 10 december - Julmarknad

27 november - Julskyltning

28 oktober - Spökvandring

Prelimin
är

3 januari - Ansökan om årligt lokalbidrag samt
utbildningsbidrag, aktivitetsbidrag och övrigt bidrag

omgång 1 ÖPPNAR

1 juli - Ansökan utbildningsbidrag, aktivitetsbidrag
och övrigt bidrag omgång 2 samt bidragsansökan till
allmän samlingslokal ÖPPNAR

Dialoggrupp på Facebook startar


