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Vi hoppas ni fått en bra start på 2023. Här kommer ett kort nyhetsbrev, 

framför allt med fokus på bidragen och det kommande sportlovet. 

 

 

Dags att söka bidrag 
Nu börjar det bli dags att tänka på att söka bidrag, följande finns att söka just nu: 

 

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

 

- Lokalbidrag för föreningsägda lokaler. Sök senast 25 februari. 

 

- Lokalbidrag för årshyrda lokaler. Sök senast 25 februari. 

 

- Utbildningsbidrag för perioden 1 juli – 31 december 2022. Sök senast 25 februari. 

 

- Övrigt bidrag, omgång 1. Sök senast 25 februari. 

 

Ni söker bidragen genom att logga in här, Laholms kommun - Logga in. 

Aktivitetsbidrag söks via APN eller via ovanstående länk. Saknar ni 

inloggningsuppgifter, eller har glömt dessa, hör av er till föreningsutvecklaren.  

 

När det gäller lokalbidrag för föreningsägda lokaler är det viktigt ni laddar upp 

resultaträkning och balansräkning. Glöm inte heller att ladda upp övriga 

föreningsdokument så fort ni haft årsmöte (årsmötesprotokoll, revisionsberättelse, 

verksamhetsberättelse) 

 

Hör av er för frågor kring bidragen så hjälper vi till! 

 

 

Föreningsliv Laholm 

http://247.laholm.se/bidrag/login.aspx
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Sportlovsaktiviteter  
Under sportlovet 18 – 26 februari, finns det möjlighet att visa upp er verksamhet för 

sportlovslediga barn. Det sammanställs ett program med allt som erbjuds, som 

kommer synas på laholm.se och på visitlaholm.se.  

 

Antingen gör ni en speciell aktivitet på dag eller kvällstid eller så bjuder ni in till öppet 

hus och prova på under er ordinarie verksamhet. Det kan vara ett bra sätt att sprida er 

verksamhet till eventuellt nya medlemmar!  

 

Vill ni vara med, mejla föreningsutvecklaren senast 1 februari. Hör gärna av er om ni 

vill bolla idéer. Viss ersättning kan vi erbjuda, beroende på vad ni gör.  

 

 

Idrottsforum 2023 och Föreningsforum 2023 
Påminnelse om att boka in följande datum för våra Idrottsforum under 2023. 

- 2 mars 18:00, Campus, stora aulan. 

- 25 maj, 18:00, Campus, stora aulan. 

- 20 september. Återkommer med plats och tid. 

 

Vi skickar ut en separat kallelse någon vecka före varje Idrottsforum. Vi återkommer 

med datum för höstens Föreningsforum. 

 

 

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. 

 

 

Evenemangskalendern 

Har ni ett evenemang ni gärna vill marknadsföra glöm inte lägga upp det i 

evenemangskalendern. All information hittar ni här, Visit Laholm. 

 

Önskar er en fin fortsättning på 2023! 

 

Med vänliga hälsningar  

Mattias Persson  

Föreningsutvecklare  

070 – 206 98 96  

mattias.persson@laholm.se   
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