
Nu är förberedelserna igång inför årets julskyltning i Laholm
som är den 28 november kl. 14-18. 

Laholms gator och torg fylls med musik, knallar och aktiviteter för
barnen. Butikerna julskyltar med traditionsenlig avtäckning av
skyltfönsterna.

Vill du vara med och sälja något av din alster? Spela med din
förening eller anordna någon annan aktivitet? Anmäl er till
info@attraktivalaholm.se. 

Mer information hittar ni HÄR

Hösten svepte in som ett brev på posten och för oss som älskar höstgula löv, krispig luft och stickade tröjor är
det en tid att njuta av. Digitaliseringsprocessen är i full gång och vi är så glada över hur väl det har mottagits
hos er. Många har redan kommit igång medan en del inte har hört av sig för att få sina inloggningsuppgifter till
föreningskatalogen på webben. Kontakta föreningsutvecklaren för att få hjälp med inloggning. 

Föreningsliv Laholm

Nyhetsbrev
Oktober 2021

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. 

Oavsett om er förening är bidragsberättigad eller inte så kan ni ha
stor nytta av att aktivt jobba med föreningskatalogen på nätet. Då
har ni själva kontroll över vilka uppgifter som är synliga för
allmänheten. En väl uppdaterad föreningskatalog gör det lättare
för potentiella nya medlemmar att hitta just er. 

Den digitala föreningskatalogen hittar ni HÄR 

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

Hjärtligt välkommen
på föreningsträff!
Onsdag 10 november

Kl. 17:30-20:00
Stora aulan på Campus Laholm 

Nätverka med andra föreningar, ta del av
viktig information, få tips på vilka evenemang

och aktiviteter som Visit Laholm och
näringslivet har på gång och ställ dina frågor

till oss på fritidsenheten.
 

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

Delta vid årets julskyltning i centrum

Skicka in evenemang och andra
händelser 
Ni har väl inte missat vår nya Facebooksida
"Föreningsliv Laholm", där vi publicerar allt
möjligt som händer inom kommunens
fantastiska föreningsliv? Syftet med sidan är
att få fler att upptäcka era föreningar. 

Vi delar gärna era tävlingar, konserter,
föreläsningar, träffar eller annat informativt på
sidan. Skicka materialet ni vill ha publicerat till
föreningsutvecklaren.

@foreningslivlaholm
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