
Våren börjar göra sig påmind och det känns helt fantastiskt att vi går mot ljusare och grönare tider. Föreningslivet har börjat
ta fart på riktigt igen efter vad som känns som en evighet. Vi på Fritidsenheten ser fram emot allt vad vår, ljus och värme
innebär. P.g.a. vinterns olika omständigheter så kommer vi justera om årsplanen något. En ny årsplan skickas ut inom kort. 

Nyhetsbrev
Mars 2022

Kontakt föreningsutvecklare:
Rebecka Wik
rebecka.wik@laholm.se
0430-159 72 @foreningslivlaholm

BIDRAGSANSÖKAN STÄNGD

Tisdag 29 mars kl. 18:00 Campus Laholm
ABU - Aktiviteter för barn och unga i behov av särskilt stöd

Torsdag 29 mars kl. 18:00 Teams
Kommunikation och budskap

22-23 april på Varbergs stadshotell
Ledarläger - pepp och inspiration att fortsätta utvecklas om ledare

Nu är bidragsansökan för omgång 1 2022 stängd. Planen var
att gå över helt till det digitala men på grund av
omständigheter som vi inte kunde påverka tillät vi även den
här gången att ansökan kom in via blankett. De allra flesta
använde dock de digitala tjänsterna ApN och FRI och det har
gått fantastiskt bra. 

Vi vill redan nu flagga för att nästa ansökningsomgång (som
avslutas 25 augusti 2022) kommer att ske helt digitalt. Tillfällen
för utbildning och hjälp kommer under tiden att dyka upp, så
håll utkik. 

RF-SISU TIPSAR OM UTBILDNINGAR OCH LÄGER

TIPS OM TIPPEN

Idrottsforum
Onsdag 30 mars kl. 18:00

Miniaulan, Osbecksgymnasiet

Varmt välkomna till årets första Idrottsforum!
 

På Idrottsforum diskuterar vi läget inom idrotten i Laholms
kommun. Vi pratar om förutsättningar och konkreta

handlingar. Ett ypperligt tillfälle att träffa andra
idrottsföreningar och lyfta era tankar och idéer.

 
Ta gärna med er någon som är ny i föreningen!

 Anmäl er till rebecka.wik@laholm.se senast 23 mars.
OBS! Max 2 deltagare per förening.

Vår innebär ofta tid för rensning och städning.
Amatörteaterföreningen Laholms Sommarspel vill tipsa om att
alla ideella föreningar i Laholms kommun får 12 fria tömningar
om året på Ahla återvinningscentral . Tryck HÄR för att komma
till sidan där du beställer ett ÅVC-kort. 

EN KVÄLL FÖR BARNEN
Den 8 mars bjuder Falkenbergs kommun, tillsammans med RF
SISU in alla föreningar i Falkenberg till en föreläsning med
Susann Swärd, barnrättsexpert för att prata om vilka kopplingar
det finns mellan föreningsliv och barns rättigheter. I och med
att föreläsningen är digital vill Falkenberg gärna bjuda in
Hallands alla föreningar. 

Anmäl dig HÄR

Visste du att...
... det planeras för 300 nya

bostäder på Haga i Skottorp?
Det innebär att omkring 1000

personer flyttar in. Flera av dem
kommer att eftersöka

aktiviteter.  

VEM ELLER VILKA VILL DU NOMINERA TILL ÅRETS
UNGA LANDSBYGGARE 2022?!
På Landsbyggaredagen 2022 den 14 maj, som anordnas av
Lokalt Ledd Utveckling Halland, utses årets entreprenör, eldsjäl
och attityd bland unga landsbyggare. 

Priset för Årets unga Landsbyggare delas ut till dem unga som
har gjort en insats för att skapa en levande landsbygd i Halland
och visat på en positiv bild av entreprenörskapsklimatet. LLUH
vill hylla modiga, envisa och energiska människor som genom
sina liv och sitt entreprenörskap inspirerar andra till att välja ett
liv på landsbygden. 

Skicka in din nominering HÄR!

VÄLKOMMEN ATT ANSÖKA
OM ÅRETS VINDBONUS!
Varje år delar SR Energy ut Vindbonus
som är 10 000 kr per verk, de
pengarna samlas i en pott som
föreningarna i närområdet kan söka
från. Det är vårt sätt att premiera och
ge tillbaka till närområdet.

Vi vill vara goda medborgare där vi verkar, vi vill göra skillnad. När
man vill rädda världen, så måste man börja där man är! 

Ansök HÄR!

Vill ni tjäna pengar till er förening?

https://www.rfsisu.se/Halland/Folkbildningochutbildning/sokutbildning/?eventid=1599414&sisuorgid=37305
https://www.rfsisu.se/Halland/Folkbildningochutbildning/sokutbildning/?eventid=1551103&sisuorgid=37305
https://www.rfsisu.se/Halland/Folkbildningochutbildning/sokutbildning/?eventid=1538938&sisuorgid=37305
https://www.rfsisu.se/Halland/Folkbildningochutbildning/sokutbildning/?eventid=1538938&sisuorgid=37305
https://www.laholm.se/bo_miljo_trafik/avfall-och-atervinning/ahla-atervinningscentral1/
https://educationwebregistration.idrottonline.se/home/index/1596812
https://docs.google.com/forms/d/18VUxnFU8U4faEypbLqzvMPB7lx7OG3JDmPkqsPK1s2M/edit
https://srenergy.se/vindbonusar/ansok-om-vindbonus/


Så kan ni tjäna pengar till er förening/skolklass 

Vill din förening/skolklass tjäna pengar för att åka i väg på en turnering 
eller göra annan rolig aktivitet. Genom att sälja Laholmshäftet får ni enkelt ihop pengar till förenings-
/skolkassan och stöttar samtidigt det lokala näringslivet. 

Försäljningen av Laholmshäftet hjälper till att stötta den lokala handeln genom ökad handel i butiker. 
Intäkterna av häftet går även till att finansiera lokala evenemang i Laholm och på Nyby som ni 
laholmare kan ta del av. 

I 2022 års Laholmshäftet finns 64 heta erbjudanden från 48 butiker runt om i Laholms kommun. 
Laholmshäftet säljs för 120kr och 50kr går direkt till din förening/skolklass. 

Lite tips vid försäljning 

Det är skillnad på att sälja för att tjäna pengar till laget och att genomföra en försäljning för att fylla på 
föreningskassan. Laget behöver ofta få in pengar för att kunna åka på cuper och träningsläger, medan 
föreningen kanske behöver finansiera en renovering eller andra oförutsedda utgifter. 

För att stärka motivationen vid försäljning av häftet är ett tips att man sätter upp ett mål för att 
motivera de som säljer samt att kunna väcka engagemang hos de kunder man säljer till. 
• Beskriv målet så tydligt som möjligt (exempelvis klassresa, skoldisco, fotbollscup i Göteborg 
osv.) 
• Förklara varför säljarnas insats är så viktigt. 
• Berätta att det är något som kommer till nytta för alla 
• För att höja motivationen kan man även sätta ett internt mål på antal häften man ska sälja för 
klassen/föreningen. Säljer man fler en målet kan pengarna användas till en rolig aktivitet för 
just den klassen/laget. 

 

För dig som säljer Laholmshäftet så går 50 kr/häfte oavkortat till din förening/skolklass. 

Laholmshäftet är giltigt mellan 1 mars- 30 november 2022. 

Är ni intresserade av att sälja Laholmshäftet kontakta Marie eller Ingela på Lekia Kuligt i Laholms så 
berättar dem mer. Kassor@attraktivalaholm.se eller tel. 0430-100 69 

 

Sälja Laholmshäftet 

Tillsammans skapar vi ett ännu mer attraktivt plats! Tack för hjälpen! 
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