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Då närmar sig julen med stormsteg och här kommer ett nyhetsbrev för 

december. Vi vill redan nu passa på att önska en riktig God Jul och Gott 

nytt år! 

 

 

Rapport från Idrottsforum och Föreningsforum 
23 november hade vi Idrottsforum och 1 december Föreningsforum. Av olika skäl var 

detta de första föreningsträffarna på länge och framöver ska de inte ligga så tätt som de 

gjorde nu. Sammanlagt var det cirka 25 föreningar som närvarade. Här kommer en 

kort sammanfattning: 

 

När det gäller Idrottsforum är tanken att ha tre träffar under 2023 och att det är ni 

föreningar som ska styra innehållet. Vi vill att varje träff även ska fungera som ett 

utbildningstillfälle med ett särskilt tema som föreningarna är med och bestämmer. 

Första träffen i mars 2023 blir en kick-off där vi lägger ramarna för 2023. 

 

När det gäller Föreningsforum, där vi välkomnar samtliga våra föreningar, planerar vi 

ett sådant någon gång i november 2023.  

 

Vi berättade om planerna vi har inför 2023 där vi bland annat lyfte fram tankar kring 

en aktivitetskatalog där vi marknadsför föreningsaktiviteterna i kommunen. 

Inspirationen kommer från Hjo kommun där man sammanställt den här katalogen, 

junihjorkatalogen-22-23.pdf. Tanken är att göra något liknande som kan komma ut i 

augusti 2023. Bra idé tyckte samtliga!  

 

Rektor på Våxtorpsskolan Anna Magnusson berättade på Idrottsforum om ett projekt 

som finns i Ängelholms kommun, ”Aktivitet förebygger” som de gärna vill göra en 

variant av på Våxtorpsskolan. Förhoppningsvis med start höstterminen 2023. Tanken 

är att utöka skolschemat med en timme per vecka för mer fysisk aktivitet och låta 

föreningar komma dit och hålla i aktiviteter. Stort intresse från 

Föreningsliv Laholm 

https://hjo.se/globalassets/dokument/kultur-turism-och-fritid/fritid/junihjorkatalogen-22-23.pdf
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närvarande föreningar att vara med. Våxtorpsskolan och Fritidsenheten fortsätter 

diskussionerna framöver. Läs gärna mer om projektet i Ängelholm, Aktivitet 

förebygger - Ängelholms kommun (engelholm.se). Är man nyfiken kan man kontakta 

Anna Magnusson, rektor på Våxtorpsskolan, 076-720 01 93, 

anna.elisabeth.magnusson@laholm.se . 

 

Vi pratade om skolloven som ett utmärkt tillfälle att arrangera aktiviteter för lovlediga 

barn och ungdomar. Fritidsenheten vill under 2023 engagera ännu fler föreningar i 

detta och hoppas på stort deltagande.  

 

En ambition vi har under 2023 är att påbörja ett arbete med att ytterligare förenkla hur 

man söker bidrag. Ambitionen är att minska på den administrativa bördan vilket 

gynnar oss och er föreningar. Det här är ett långsiktigt arbete men vi ska ta små steg i 

rätt riktning under 2023. 

 

Vi hade också allmänna diskussioner kring svårigheten att locka nya ideella krafter till 

föreningslivet, en fråga som många brottas med. Hur kan vi gemensamt jobba med 

dessa frågor? Ett sätt är ju att göra detta när vi träffas och diskutera tillsammans. Då är 

följdfrågan hur vi kan locka fler föreningar att närvara på våra träffar. Vi behöver 

locka med något, ett attraktivt innehåll som gör att man vill komma. Vi tar med oss 

detta inför 2023. 

 

Generellt sett, det är bra att kommunen lyssnar av behov och visar stort intresse för 

föreningslivet. Alla har olika behov och att träffa föreningar individuellt är viktigt. 

Detta gör vi gärna ännu mer under 2023. 

 

 

Extra övrigt bidrag 2022 
Just nu finns det möjlighet att söka ett extra övrigt bidrag för energisparande 

investeringar. Riktlinjer för bidraget har mejlats ut till samtliga föreningar och det är 

totalt 500 000 kronor som ska fördelas. Bidraget söker man här, Laholms kommun - - 

Sök föreningar i Laholms kommun -. Sista ansökan är måndag 12 december, vi har 

förlängt med ytterligare en dag. Kontakta föreningsutvecklaren för mer information. 

 

 

Föreningsbidrag 2023  
Måndag 2 januari öppnar vi upp ansökan för föreningsbidrag 2023, när det gäller 

följande bidrag: 

- Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december 2022. Ansök senast 25 februari. 

- Lokalbidrag. Ansök senast 25 februari. 

- Utbildningsbidrag. Ansök senast 25 februari 

- Övrigt bidrag omgång 1. Ansök senast 25 februari.  

 

https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html
https://www.engelholm.se/utbildning-och-barnomsorg/kunskapsstaden-angelholm/aktivitet-forebygger.html
mailto:anna.elisabeth.magnusson@laholm.se
https://247.laholm.se/forening/
https://247.laholm.se/forening/
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Har ni koll på era lösenord och inloggningsuppgifter? Om inte, hör av er till 

föreningsutvecklaren. Ni är såklart välkomna att höra av er med alla praktiska frågor 

kring ansökningar och vilka dokument som krävs för att vara bidragsberättigad.  

 

 

Beslut om prioriterad grupp 2023 - aktivitetsbidrag  

Kultur-och utvecklingsnämnden beslutade i oktober att fastställa funktionsvarierade 

som prioriterad grupp även under 2023 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 funktionsvarierade främjar en positiv effekt för utveckling av inkluderande 

arbete i föreningarna på lång sikt. 

 

 

Taxor och avgifter 2023 
På förekommen anledning, det kommer inte ske någon ökning när det gäller taxor och 

avgifter i våra kommunala lokaler/anläggningar inför 2023. Länk till prislista finns 

här, Hyror & avgifter - Laholm 

 

 

Lovaktiviteter 2023 
Det genomförs mycket aktiviteter på skolloven för lovlediga barn och ungdomar. Det 

sammanställs ett program för varje lov med allt vad som sker. Vi vill gärna få med 

ännu fler föreningar i detta, av erfarenhet vet vi att det är ett bra sätt att rekrytera både 

barn, ungdomar och ledare (föräldrar).  

 

I början av 2023 kommer vi gå ut med information kring sportlovet men fundera redan 

nu om ni skulle vilja göra något speciellt. Viss ekonomisk ersättning för att man 

erbjuder aktiviteter på skolloven kan vi erbjuda! Kontakta föreningsutvecklaren för 

frågor kring detta. 

 

 

Informationsträff kring bidrag från Erasmus+ 
Möjligheten att söka bidrag från EU via Erasmus+ är god för idrottsföreningar. Men 

det är en relativt komplicerad process. Är man nyfiken och vill lära sig mer kan man 

anmäla sig till en informationsträff, antingen 12 december eller 15 december. För mer 

information och anmälan, Informationsträff om mobilitetsprojekt för personal inom 

idrottssektorn | MUCF. Det är gratis och digitalt! 

 

 

 

 

https://www.laholm.se/uppleva_gora/anlaggningar-och-sporthallar/idrotts-och-motionsanlaggningar/hyror-avgifter/
https://www.mucf.se/idrottsinfo
https://www.mucf.se/idrottsinfo
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Behov av kontorslokal - Föreningarnas hus Laholm 
I det som tidigare var Sofiero förskola i Laholm, på Slåttervägen 4C, finns det nu nya 

och fräscha lokaler att hyra. Om man som förening är intresserad av kontorsplatser 

eller rum finns nu möjligheten. Lokalen ägs av en privat hyresvärd som gärna vill fylla 

huset med olika föreningar. Som hyresgäst får man tillgång till: 

- Kontorsplats 

- Möjligheten att gratis boka mötes-och konferenslokaler 

- Tillgång till gemensamt kök och toaletter 

- Verksamhetslokaler och förrådsplats 

- Posthantering 

- Gemensam skrivare och kopiator 

- Bredbandsuppkoppling och WiFi 

 

För mer information kontakta föreningsutvecklaren som kan förmedla kontakten till 

fastighetsägaren.  

 

 

Idrottsforum 2023 och Föreningsforum 2023 
Under 2023 gör vi en satsning på våra Idrottsforum, som ni kunde läsa i 

sammanfattningen ovan. Boka in dessa datum om ni är en idrottsförening: 

- 2 mars 

- 25 maj 

- 20 september 

 

Vi återkommer med plats, dagordning och kallelse får ni någon vecka innan respektive 

möte. Men notera datumen i kalendern! Ett föreningsforum där vi välkomnar samtliga 

våra föreningar siktar vi på att ha någon gång i november. Mer information kommer! 

 

 

Föreningsbesök 2023 

Det finns någonstans kring 150 föreningar i Laholms kommun. En ungefärlig siffra då 

långt ifrån alla är registrerade i vårt föreningsregister. Olika föreningar med olika 

behov. En sak som ni alla har gemensamt är ju att ni har styrelsemöten. Här kommer 

ett tips. Passa på att bjud in oss i samband med ett styrelsemöte. Vi hälsar gärna på om 

ni tycker det är en bra idé! Hör av er till föreningsutvecklaren! 
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Kolla gärna hemsidan 
Ett litet tips är att kika på hemsidan under Föreningsinformation, 

Föreningsinformation - Laholm. Här lägger vi ut nyhetsbreven och under fliken 

Aktuellt hittar ni bland annat lathundar som kan vara till hjälp vid bidragsansökningar. 

 

 

Kontaktuppgifter till Fritid Laholm  
På förekommen anledning, kontakt till oss som jobbar med fritidsfrågor inom 

kommunen. Kontakt till Folkhälsocentrum hittar ni här, Folkhälsocentrum i Laholm 

(folkhalsocentrum.se) 

 

Mats Altemyr, Fritidschef, 070-920 20 16, mats.altemyr@laholm.se  

Marita Grahn, Fritidskonsulent (lokalbokning mm), 0430-151 70, 

fritidsbokning@laholm.se  

Pernilla Kjellson, Administratör, 076-698 53 28, pernilla.kjellson@laholm.se 

Joel Axelsson, Fastighetsförvaltare, 079-063 04 08, joel.axelsson@laholm.se  

Mattias Persson, Föreningsutvecklare, 070-206 98 96, mattias.persson@laholm.se  
 

 

Och vi avslutar som vi började, en riktigt God Jul och gott nytt år! 
 

Med vänliga hälsningar 

Mattias Persson 

Föreningsutvecklare 

070 – 206 98 96 

mattias.persson@laholm.se  

https://www.laholm.se/uppleva_gora/foreningsinformation/
https://folkhalsocentrum.se/
https://folkhalsocentrum.se/
mailto:mats.altemyr@laholm.se
mailto:fritidsbokning@laholm.se
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