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Utbildning 2: Kommunikation
Som en del i utvecklingsarbetet för föreningslivet i
Laholm erbjuder kommunen tillsammans med RF-
SISU Halland samtliga föreningar möjligheten att
delta i en gratis utbildningsserie under 2022.  Nu är
det dags att anmäla er till utbildning nummer 2. 

Hur viktig är kommunikationen och vad behöver vi tänka
på gällande intern och extern kommunikation? Vilka
fallgropar kan vi enkelt undvika?

Tisdag den 17/5-2022 Tid: 18.00-20.00
Plats: Miniaulan, Campus Laholm

Anmäl dig senast 13 maj HÄR

Äntligen är våren här på riktigt! Maj är en sådan månad som inte går att tycka illa om. Även om pollen börjar
göra sig påmind så tar man gärna nysningar före mörker och kyla. Framför oss ligger både utbildningstillfällen
och nätverksträffar, det ser vi mycket fram emot. 

Sedan en tid tillbaka har föreningsutveckling och
fritidsbokning telefontid på vardagar klockan 9.00-12.00.
Övrig tid ber vi er att ta kontakt via e-post. 

Föreningsutvecklare: rebecka.wik@laholm.se
Fritidsbokning: fritidsbokning@laholm.se 

Telefontid

Visste du att...
 ...ansökan till Laholms

Sparbanks utvecklingsstiftelse är
öppen? Vårens ansökning

stänger den 15 maj och omfattar
500 tkr. Läs mer HÄR

Årliga föreningsuppgifter
Nu är det dags för de bidragsberättigade föreningar
som har haft årsmöte i mars att lämna in årets
föreningsuppgifter. 

Kontrollera att ni får med medlemsantal/statistik, nya
kontaktpersoner/roller i styrelse, verksamhetsberättelse,
revisionsberättelse, resultatrapport och balansrapport

Detta krävs för att föreningen fortsatt ska vara
bidragsberättigade.

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

Föreningsinformation, bestämmelser om bidrag, manualer
och lathundar för digitala föreningsuppgifter med mera
hittar ni HÄR

Söker du information?

Välkommen till ett dialogmöte om utmaningar och
möjligheter kring vildsvin. Hur kan markägare, jägare,
lantbrukare, vilthanteringsanläggningar och
organisationer tillsammans skapa förutsättningar för att
mer vildsvinskött landar på de halländska tallrikarna?

Dialogmötet arrangeras av Länsstyrelsen i Hallands län,
LRF Halland, Jägareförbundet Halland och
Hushållningssällskapet Halland.

Läs mer och anmäl dig HÄR

Dialogmöte om vildsvin

Forumteater är en typ av rollspel vars syfte är att få
publiken engagerad i handlingen. Ungdomarna i
Forumteatern kommer till er förening och spelar upp
scener som problematiserar vardagliga men viktiga
händelser i idrottsmiljön. Sedan är det publiken som
kommer med lösningen!

Mer information hittar du HÄR

Boka forumteater till er idrottsförening

https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1605292
mailto:rebecka.wik@laholm.se
mailto:fritidsbokning@laholm.se
https://lsus.se/ansokan/
https://www.laholm.se/uppleva_gora/foreningsinformation/aktuellt/
https://hushallningssallskapet.se/viltdialog/
https://www.rfsisu.se/Halland/foreningsutveckling/satsningarforbarnochunga/Forumteater/

