
Vi håller på att ta fram en föreningskatalog i PDF-format baserad
på katalogen på nätet för att kunna dela med oss av till
allmänheten i olika sammanhang. I katalogen vill vi ha med
eventuell hemsida, e-postadress och telefonnummer till respektive
förening.

För att ni ska synas i såväl föreningskatalogen på nätet som
vår PDF-katalog behöver vi ha ert godkännande för
publicering. Om ni inte redan har gjort det så behöver ni
skicka ett godkännande till föreningsutvecklaren senast 
16 december.

Vinterns kyla knackar på dörren och både julkransar och juleljus börjar smyga fram på husfasader. Visst är det
mysigt? Vi vill passa på att rikta ett stort, varmt tack till alla er som deltog vid föreningsträffen på Campus. Vi
är så glada över att det blev en så stor uppslutning av föreningsengagerade människor och känner oss mer
inspirerade än någonsin att arbeta tillsammans för att utveckla föreningslivet i kommunen.

Föreningsliv Laholm

Nyhetsbrev
November 2021

Öppet hus för hjälp med det digitala
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.

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

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

Nu har det blivit dags att bjuda in er som är
verksamma inom idrott till vårt första
Idrottsforum där vi diskuterar olika

utmaningar och utvecklingspunkter för
idrottsrörelsen i kommunen. 

OBS! Max 2 deltagare per förening.
 

Anmäl er till Rebecka.wik@laholm.se
senast 3 december.

Föreningskatalog 2022

@foreningslivlaholm

Upplevelserummet på Folkhälsocentrum
Gamla stationshuset
Upplevelserummet på Folkhälsocentrum

Måndag 6 december kl. 17-20
Tisdag 7 december kl. 9-12
Torsdag 9 december kl. 17-20

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. 

Lathund för föreningsuppgifter och
bidragsansökningar på webben
Nu finns lathundar för hur ni loggar in på föreningskatalogen på
webben och hur ni ansöker om bidrag i samma verktyg.
Dokumenten finns på laholm.se.

mailto:Rebecka.wik@laholm.se


Beslut om prioriterad grupp 2022
Kultur-och utvecklingsnämnden beslutade i oktober att
fastställa funktionsvarierade som prioriterad grupp 2022
för bidragsformen aktivitetsbidrag. Till föreningar med
verksamhet för prioriterade grupperna lämnas ett högre
belopp jämfört med åldersgrupperna 
7-12, år 13-18 år och 19-25 år. Att välja att fortsatt
prioritera gruppen funktionsvarierande främjar en positiv
effekt för utveckling av inkluderande arbete i
föreningarna på lång sikt. 
KUN 2021 § 132

Kontakt föreningsutvecklare:
Rebecka Wik
Rebecka.wik@laholm.se
0430-159 72 @foreningslivlaholm
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En hälsning från RF-SISU
RF-SISU Halland hälsar att de gärna möter er i god tid
innan jul för avstämning och rapportering utav 2021 års
verksamhet och framåtblickar utbildning- och
folkbildningsplan för 2022!

Idrottskonsulent Malin Eriksson finns på plats på öppet
hus i Upplevelserummet på Folkhälsocentrum
måndagen 6 december kl. 17-20.

Material från föreningsträffen
På laholm.se hittar du nu presentationen som
visades på föreningsträffen den 10 november. 

Mats Altemyr
Fritidschef
mats.altemyr@laholm.se
0430-153 15

Rebecka Wik
Föreningsutvecklare
rebecka.wik@laholm.se
0430-159 72

Pernilla Kjellson
Administratör
pernilla.kjellson@laholm.se
0430-153 02

Marita Grahn 
Fritidskonsulent
marita.grahn@laholm.se
0430-151 70

Wiveca Ekeblad
Verksamhetschef Kultur- och fritid
wiveca.ekeblad@laholm.se

Ove Bengtsson
Ordf. Kultur- och utvecklingsnämnden
ove.bengtsson.c@laholm.se

Nathalie Sandberg
Destinationsutvecklare
nathalie.sandberg@laholm.se

Caroline Bengtsson
Handelsutvecklare
caroline.bengtsson@laholm.se

Kontaktuppgifter från föreningsträffen

Tina Jönsson
Friskvårdsgruppen
tina.jonsson@laholm.se

Malin Eriksson
Idrottskonsulent, RF-SISU
malin.eriksson@rfsisu.se

Gör era evenemang synliga genom Visit Laholm
Visste ni att ni kan tipsa Visit Laholm om era offentliga
evenemang och få dem publicerade på hemsidan? 

Läs mer om evenemangskalendern och tipsa om era
offentliga evenemang HÄR
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