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Dags för ännu ett nyhetsbrev nu när våren närmar sig. Vi har precis 

avslutat årets första bidragsomgång och håller nu på med arbetet att gå 

igenom ansökningar. Fritidsenheten, främst genom föreningsutvecklare 

Mattias Persson och fastighetsförvaltare Joel Axelsson har hunnit med 

ett 30-tal föreningsbesök sedan i höstas och kommer gärna ut på fler! 

 

Ha en härlig inledning på våren! 

 
 

 

Ansökan om säsongstider idrottshallar – vi flyttar fram deadline 
I slutet av mars brukar vi skicka ut information om att det är dags att söka träningstider 

i våra idrottshallar för nästkommande säsong. Vi kommer skjuta fram detta och 

återkommer med exakt datum, och vi jobbar även på att ansökan sker på annat sätt än 

på blanketten ni tidigare använt.  

 

Många föreningar har önskat att vi flyttar fram detta och det har vi lyssnat på. Vi 

återkommer med mer information framöver kring detta, just nu kan ni alltså sitta lugnt 

i båten! 

 

 

Ansökan om bidrag är nu stängd 
Nu är vårens bidragsansökan stängd, här är lite information om handläggning, beslut 

och utbetalning: 

 

Aktivitetsbidrag  

För perioden 1 juli – 31 dec 2022. Utbetalning sker inom några dagar. 

Föreningsliv Laholm 
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Utbildningsbidrag  

Utbetalning av beviljade ansökningar sker i mars. 

 

Ansökan om lokalbidrag  

Cirka 70 ansökningar gällande föreningsägda eller årshyrda anläggningar/lokaler ska 

nu gås igenom. Har ni inte laddat upp era resultaträkningar i föreningskatalogen gör 

detta så snart ni kan. Ni kan också mejla till föreningsutvecklaren. Behöver vi 

kompletterande information så mejlar vi er. Utbetalning av bidraget sker under våren. 

 

Ansökan om övrigt bidrag 

16 ansökningar ska gås igenom, behöver vi kompletterande information mejlar vi. 

Detta bidrag beslutas av Kultur-och utvecklingsnämnden på sammanträdet 24 april. 

Beslut mejlas och skickas per post till föreningarna. 

 

Ansökan om bidrag till samlingslokaler 

Bidraget för 2023 är beslutat och utbetalt och information skickad till berörda 

föreningar. Nästa ansökningsperiod öppnar i juni och sista dag att ansöka om bidraget 

är 31 augusti. 

 

 

Ladda upp era handlingar 
När ni haft era årsmöten så är det dags att ladda upp era handlingar i 

Föreningskatalogen, detta för att fortsätta vara bidragsberättigad. Mer information 

finns här, Bidrag till föreningar - Laholm 

 

Har ni problem med inloggning, glömt lösenord eller dylikt, kontakta 

föreningsutvecklaren. Går såklart bra att mejla era dokument också.  

 

 

Översyn bidragsregler 
Kultur-och fritidsförvaltningen har fått i uppdrag att göra en översyn över kommunens 

föreningsbidrag. De flesta bidragen hanteras av Kultur- och fritidsförvaltningen men 

det finns föreningsbidrag som hanteras av andra förvaltningar. 

 

Ambitionen är att samordna och förenkla samt ta fram förslag på helt nya riktlinjer. I 

detta arbete vill vi involvera föreningslivet och börjar med att diskutera frågan på vårt 

Idrottsforum 2 mars. Övriga föreningar kommer ges möjlighet att bidra med kloka 

inspel under året.   

 

 

 

https://www.laholm.se/uppleva_gora/foreningsinformation/bidrag-till-foreningar/
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Fritids-och idrottsstrategi 
Ytterligare ett uppdrag som Kultur-och fritidsförvaltningen ska genomföra och som vi 

berättar lite kort om på Idrottsforum 2 mars. Detta ska bli ett strategidokument som 

sätter ramarna för kommunens arbete med fritid-och idrottsfrågor på lite längre sikt. 

Det är ett dokument som framför allt kommer fokusera på idrott och fysisk aktivitet, 

både i föreningsform och spontana aktiviteter. 

 

 

Förenkla administrationen 
Vi har påbörjat arbetet med att förenkla vår administration, i synnerhet kopplat till er 

föreningar. Det hänger delvis ihop med översynen av våra föreningsbidrag, där 

ansökningsförfarandet är en viktig del. Vi håller på med följande just nu: 

- Ändrat vissa bidragsformulär i FRI, kommer fortsätta med detta för att förenkla 

ansökan och hantering av ansökningarna. 

- Se över vilka dokument vi ska kräva in av er föreningar – vad behöver vi 

egentligen och vad är onödigt. 

- Det finns flera olika sätt att söka bidrag på idag, blanketter och olika digitala 

system. Hur kan vi förenkla detta. 

 

Det här är en viktig del i vårt utvecklingsarbete och är som sagt delvis kopplat till 

översynen av våra föreningsbidrag. Enkelhet och service är nyckelorden! 

 

 

Nationaldagsfirande – medverka som utställare 
Ni vet väl att ni har möjlighet att delta på nationaldagsfirandet 6 juni. En bra möjlighet 

att presentera er förening inför massor med besökare. Det är kostnadsfritt att vara med. 

 

Anmäl er senast den 24 april via 

länken https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c4b56c65b722  

 

För frågor kontakta Linn Persson, linn.persson@laholm.se   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://esmaker.net/nx2/s.aspx?id=c4b56c65b722
mailto:linn.persson@laholm.se%20 
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Evenemangskalendern 
Har ni ett evenemang ni gärna vill marknadsföra glöm inte lägga upp det i 

evenemangskalendern. All information hittar ni här, Visit Laholm. 

 

 

Laholmshäftet 
Här är lite information från föreningen Attraktiva Laholm! 

 

Nu är Laholmshäftet snart här. Förra året var ni jättemånga som köpte och nyttjade 

häftet vilket vi tycker är superroligt. 

 

Vill din förening vara med och sälja häftet? 

 

Kontakta oss på: kassor@attraktivalaholm.se  så berättar vi mer! 

 
 

 

 

Med vänliga hälsningar  

Mattias Persson  

Föreningsutvecklare  

070 – 206 98 96  

mattias.persson@laholm.se   

 

  

https://visitlaholm.se/events/
mailto:kassor@attraktivalaholm.se
mailto:mattias.persson@laholm.se

