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"Allting verkar lättare då - juni, juli, augusti!" Sommaren är här och med den hoppas vi på solsken, bad, vackra
blommor och mycket mer. Sommar innebär även semester och därmed påverkas tillgängligheten hos
personalen på Fritidsenheten. Efter det här nyhetsbrevet tar vi ett sommaruppehåll. Nästa nyhetsbrev kommer i
slutet av augusti. Trevlig sommar!

Semester och tillgänglighet
Semestertider närmar sig med stormsteg. För
frågor om bokningar och föreningsbidrag ber vi er
att ta kontakt med oss i god. På Fritidsenheten
pågår semestrar mellan vecka 27-32. 

HÄR hittar ni föreningsinformation, bestämmelser om
bidrag, manualer och lathundar för bidragsansökan och
digitala föreningsuppgifter med mera. Vi har telefontid
vardagar 9-12.

Folkhälsocentrum stängt för
underhållsarbete
Under perioden 30/5 – 4/9 har Folkhälsocentrum
helt stängt för planerade underhållsarbeten. 

De som har årskort kommer att bli kompenserade. Håll
utkik efter löpande information på folkhalsocentrum.se

Under tiden hälsas alla välkomna till kommunens
utebad. Veinge och Knäred (öppet 30/5 t o m 21/8) samt
Våxtorp och Vallberga (öppet 13/6 t o m 19/8).

Passa även på att besöka våra vackra sjöbad. 

Bli medlem i Laholms Föreningsråd
Laholms Föreningsråd arbetar med att skapa
arbete i medlemsföreningar för personer med
någon form av arbetsnedsättning.

Vinsten för föreningarna är att de får bra medarbetare
men att de inte behöver ägna tid åt arbetsgivaransvar
och administration runt anställningen.

Föreningsrådets arbetslag reser runt till olika
medlemsföreningar och utför praktiskt arbete så som
reparationer, målning, röjning, gräsklippning med mera.
Föreningarna står för materialkostnad och en timpeng
för arbetet, men slipper ägna tid åt arbetsgivaransvar
och administration runt anställning.

Föreningsrådet har ett kansli som har möjlighet att
hjälpa föreningar med bokföring, fakturering,
bidragsansökningar med mera. Läs mer HÄR

Öppet hus med RF-SISU
Från och med vecka 35 kommer RF-SISU Halland att hålla
öppet hus i Laholm varje ojämn tisdag mellan 15.00-
20.00. Vi återkommer med information om plats. 

På dessa träffar finns det möjlighet att spontant komma in
och ställa frågor eller få stöd i exempelvis Idrottonline,
utbildningar eller söka projektmedel. 
Gäller alla idrottsföreningar som är medlemmar i
riksidrottsförbundet eller SISU idrottsutbildarna. 

Sommar i Laholm
Sommaren erbjuder flera härliga evenemang.
Välkommen att anmäla er till:

23-24 juli – Laholms Beachsoccer cup 
6 augusti – Hela Laholm springer 
28 augusti – Friluftslivets dag 

Är din förening intresserad av att delta eller på något sätt
medverka vid något av evenemangen kontakta Nathalie
Sandberg, nathalie.sandberg@laholm.se 

För fler evenemang som händer i sommar kika in på
https://visitlaholm.se/events/

Planerar din förening ett evenemang i sommar och vill få
hjälp med marknadsföring, lägg in evenemanget
kostnadsfritt i länken ovan eller kontakta Laholms
turistbyrå på turist@laholm.se eller 0430-154 50. 

Ett tips från Lokalt Ledd Utveckling i Halland
Crowdfunding Halland skapar möjligheter för Halland’s
sociala- och samhällsentreprenöriella initiativ att starta
och utvecklas genom en alternativ finansieringslösning
som innebär att samla in kapital via Crowdfunding
(gräsrotsfinansiering). 

Vi erbjuder mentorskap för att bygga en
Crowdfundingkampanj. Genom kunskap, inspiration,
nätverk och kreativitet blir idèägaren ledd genom en
process som paketerar ett koncept och lanserar en
crowdfundingkampanj. 

https://lluhcrowdfunding.se/
Projektledare: Teneal Solinas 072-182 50 33
teneal.solinas@lluh.se
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Glöm inte att registrera era årliga föreningsuppgifter senast två månader efter genomfört
årsmöte. Detta är ett krav för att föreningen fortsatt ska vara bidragsberättigade. 

Kontrollera att ni får med medlemsantal/statistik, nya kontaktpersoner/roller i styrelse,
verksamhetsberättelse, revisionsberättelse, resultat- och balansrapport samt årsmötesprotokoll.

OBS! Handlingar och uppgifter tas endast emot via det digitala systemet 247.laholm.se, 
EJ via post eller e-post. 

Bidragsansökan omgång 2, 2022
Den 1 juli öppnar portalen för bidragsansökningar omgång 2, 2022. Den här omgången mottages endast
ansökningar via webben! Observera att föreningsutvecklaren har semester vecka 29-32 så ta kontakt i god tid
om ni saknar inloggningsuppgifter. Läs noga igenom bestämmelserna och informationen nedan innan ni
skickar in er ansökan.

Bestämmelser om bidrag
För att kunna söka bidrag måste föreningen vara en
godkänd bidragsberättigad förening och uppfylla ett antal
krav enligt Laholms kommuns författningssamling 7.8. 

Föreningen måste därefter årligen efter varje årsmöte
lämna in föreningsuppgifter, verksamhetsberättelse,
resultat- och balansräkning samt revisionsberättelse.
Uppgifterna lämnas in via https://247.laholm.se/forening/

Bidraget syftar till att stödja och stimulera föreningars
verksamhet för barn och ungdomar samt verksamhet för
prioriterade grupper.

För att underlätta i ansökan om aktivitetsbidrag har vi
öppnat en portal i vårt befintliga system 247.laholm.se. I
er ansökan fyller ni i precis samma uppgifter som ni gjort
via pappersblankett samt bifogar en närvarorapport.

Ni som redan är ansluta till ApN och som registrerar
närvaro via Idrott Online, Svenska Lag eller liknande kan
fortsätta att skicka ansökan via detta forum. Detta för att
ni fortsatt ska kunna överföra data på ett enkelt sätt.
 
För perioden 1 januari – 30 juni inlämnas ansökan
om bidrag senast 25 augusti.

Aktivitetsbidrag

Bidrag till allmänna samlingslokaler
Ansökan om bidrag inlämnas senast den 31 augusti för
nästkommande års verksamhet. Kultur- och
utvecklingsnämnden beslutar om bidrag i januari
nästkommande år. Missa inte att få med de bilagor som
krävs för att er ansökan ska kunna handläggas, dvs
verksamhetsberättelse, resultat- och balansrapport,
revisionsberättelse samt årsmötesprotokoll.
Uthyrningsstatistik fyller ni i direkt i er digitala ansökan. 

Följande samlingslokaler i kommunen omfattas av
bidragsgivningen 2022:
Blankeredsgården i Knäred, Genevads Folkets Hus,
Godtemplarlokalen i Våxtorp, Hasslövs Bygdegård,
Hökagården i Mellbystrand, Knäreds Bygdegård,
Lagagården i Laholm, Mestocka Bygdegård,
Skoskumsgården i Skummeslövsstrand, Solbacken i
Edenberga, Våxtorps Bygdegård, Ysby Bygdegård samt
Ålstorps Bygdegård.

Övrigt bidrag
Bidraget avser stödja speciella verksamheter eller objekt
som kultur- och utvecklingsnämnden bedömer som
angelägna och ej innefattas i övriga bidragsformer.
Kultur- och utvecklingsnämnden beslutar efter särskild
prövning om bidragets storlek beroende på
angelägenhetsgrad och disponibla medel. 

Gäller er ansökan höga summor finns en risk att den får
avslag på grund av att det inte ryms inom budget för
övrigt bidrag. 

Se till att er ansökan kommer in via rätt forum och att
ansökan är komplett. 

Sista ansökningsdag är 25 augusti. 
Utbildningsbidrag
Bidraget syftar till att stödja och stimulera till fortlöpande
utbildning av föreningens ledare samt underlätta
rekrytering av nya ledare.

Bidrag lämnas till föreningar med barn- och
ungdomsverksamhet och/eller verksamhet för
prioriterade grupper, som årligen redovisar minst 20
sammankomster enligt reglerna för kommunens
aktivitetsbidrag. 

För perioden 1 januari – 30 juni inlämnas ansökan
om bidrag senast 25 augusti.

Ansök här!

https://www.laholm.se/globalassets/upload/kultur--och-utvecklingsnamnd/fritid/foreningar/broschyrer/laholms-kommuns-forfattningssamling-7.8-17-december.pdf
https://247.laholm.se/forening/
http://247.laholm.se/bidrag/

