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Härliga höst, äntligen är du här! Med besked om lättade restriktioner medföljer inte bara ett gott humör utan
även en känsla av hopp för framtiden. Med fortsatt hänsyn och respekt för varandra kan vi återigen träffas
och ta del av kommunens rika föreningsliv.

Nya medarbetare
I juli tillträdde fritidsenhetens nya chef Mats Altemyr och bara ett
par veckor senare gjorde kommunens nya föreningsutvecklare
Rebecka Wik honom sällskap. Med ny energi och andra
infallsvinklar finns stora planer och goda ambitioner för
föreningslivet i Laholms kommun. Mats har en bakgrund som
idrottslärare, fotbollstränare, musiker och enhetschef. Rebecka
kommer in med erfarenhet som aktiv i föreningslivet och arbetar
även som sångerska och showartist. Teamet besitter därmed en
god mix av idrott och kultur.

Nu blir vi pappersfria!
Digitaliseringsprocessen kring bidragsansökningar och
föreningsuppgifter har varit på gång en längre tid och nu är det
dags att ta ett stort kliv och bli helt pappersfria inför 2022. Nu
inför vi nya rutiner för föreningsuppgifter, bokningar och
bidragshantering på https://247.laholm.se/forening/
Digitaliseringsprocessen kommer att ta fart under hösten 2021 och
när nästa ansökningsperiod startar i början på 2022 kommer all
bidragshantering samt inlämning av årliga föreningsuppgifter att
hanteras digitalt. Därmed kommer alla blanketter att försvinna från
föreningssidorna på Laholm.se
I och med detta kommer ni att få nya kortnamn, en gång för alla. Ni
som gör bokningar via FRI behöver därmed vara uppmärksamma
på passerkoden till lokalerna. Vid gamla bokningar ligger de gamla
passerkoderna kvar. Vid nya bokningar kommer nya koder med det
nya kortnamnet.
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 från
fritidsenheten, få tips på vilka
evenemang och aktiviteter Visit
Laholm och näringslivet har på gång
och ställ dina frågor till nämndens
ordförande Ove Bengtsson, fritidschef
Mats Altemyr och föreningsutvecklare
Rebecka Wik.

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

Nyhetsbrev
Vi finns här för att hjälpa er genom den digitala
resan. Om ni behöver hjälp är ni välkomna att boka tid
för genomgång med föreningsutvecklaren. Vi kommer
även att ha en genomgång på föreningsträffen den 10
november.
Vad behöver ni göra nu?
Samtliga föreningar behöver inkomma med namn,
telefonnummer och e-post till en webb-kontakt som
ansvarar för att rätt uppgifter läggs in i FRI.
Ett mejl med inloggningsuppgifter skickas till webbkontakten. Lösenordet som skickas är provisoriskt
och bör bytas ut av användaren vid första inloggning.
Webb-kontakten kontrollerar så att föreningen har
ifyllt rätt ordförande, sekreterare, kassör och
eventuella bokare.
Webb-kontakten kontrollerar även så att adress,
hemsida, logotyp och eventuella andra uppgifter är
korrekta.
Senast två månader efter ert årsmöte ska ni ladda
upp verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning och revisionsberättelse för 2021. OBS!
Uppgifterna för 2020 är redan inskickade av de allra
flesta och behöver INTE skickas in på nytt.
Roller i FRI
Ordförande och kassör kommer att ha behörighet att
ansöka om att föreningen ska bli bidragsberättigad samt
ansöka om bidrag. Webb-kontakten får tillgång till att
göra ändringar i era uppgifter samt ladda upp
föreningens logotyp. Bokaren är den i föreningen som
ansvarar för att göra bokningar av kommunens lokaler.
Samma person kan ha flera roller och behörigheter.
https://247.laholm.se/forening/

Föreningsliv på Facebook
Nu finns en gemensam Facebooksida för föreningslivet
i Laholm. Gå gärna in och gilla sidan och dela med er
till nära och kära.
https://www.facebook.com/Foreningslivlaholm
Den här kanalen är skapad som ett komplement och
stöd i er kommunikation utåt samt för att underlätta för
allmänheten när de vill ha samlad information.
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Samverkan med näringslivet och besöksnäringen
Evenemang och aktiviteter finns det gott om i vår
kommun och det finns goda möjligheter för er
föreningar att delta vid diverse händelser. I
samverkan med Laholms näringsliv och Visit Laholm
kommer ni att få löpande information om vilka
aktiviteter som föreningar är välkomna att delta vid.
Den 30 oktober kl. 10-14 är det utökad torghandel i
centrum och om man vill får man gärna boka en torgplats
för föreningen. Platsen kostar 100 kr och anmälan sker
direkt till handelsutvecklare Caroline Bengtsson på
caroline.bengtsson@laholm.se
Den 28 november kl. 14-18 är det dags för den årliga
julskyltningen i centrum. Ett mycket uppskattat
evenemang som lockar mängder med besökare. Är ni
intresserade av att anordna någon aktivitet eller boka en
torgplats? Kontakta Caroline.

Tips på fonder och stiftelser
Det finns en uppsjö av olika bidrag från fonder och
stiftelser som man som förening kan ansöka om vid
diverse projekt. En hel del med inriktning på
funktionsrätt och tillgänglighet. Här kommer några
tips på stöd som finns att söka inom närmsta tiden.
Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse
Arvsfonden
Postkodsstiftelsen
Prins Carl Gustafs Stiftelse
Prins Gustaf Adolfs och Prinsessan Sibyllas Minnesfond
Fokus på funktionsrätt:
Norrbacka-Eugeniastiftelsen
Kungaparets Bröllopsfond
Hugos Stiftelse
Stiftelsen Svenska Kommittén för Rehabilitering

