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Då har hösten även kommit till Laholm och det är dags för ett nyhetsbrev där 

vi presenterar ny personal och tar sats mot nya mål. Nyhetsbrevet kommer vi 

framöver skicka ut återkommande, cirka 4–6 gånger per år. Nyhetsbrevet går 

ut till samtliga våra föreningar vi har i vårt register. Passa på att träffa oss på 

Idrottsforum och Föreningsforum i höst! 

 

 

Ny föreningsutvecklare på plats! Och ny fastighetsförvaltare! 
Mattias Persson är ny föreningsutvecklare, på plats sedan 19 september och åtminstone lite 

varm i kläderna. Jag kommer ansvara för samma saker som min företrädare Rebecka Wik. 

Många av er kanske mest har kontakt med oss i samband med bidragsansökningar men ni är 

välkomna att kontakta mig för utvecklingsfrågor, projekt eller vad det nu är ni funderar på. 

 

Vi har också en ganska ny fastighetsförvaltare på plats, Joel Axelsson. Joel ansvarar för 

fastigheter och avtal kopplat till föreningslivet men arbetar även med frågor som rör 

utrustning i kommunala lokaler kopplat till idrott- och fritidsverksamhet, exempelvis våra 

idrottshallar. 

 

Ni når oss på: Mattias Persson, 070 – 206 98 96, mattias.persson@laholm.se, Joel Axelsson, 

079 – 063 04 08, joel.axelsson@laholm.se  

 

 

Idrottsforum Laholm – 23 november 18:00 
Tillsammans med RFSISU Halland bjuder vi in våra idrottsföreningar till ett Idrottsforum. 

Det har ju av olika anledningar bara blivit ett Idrottsforum under 2022 och nu blickar vi fram 

emot 2023. Vi pratar syfte och upplägg och vill gärna att ni idrottsföreningar är med och 

påverkar innehållet framöver. 

 

Platsen är Campus Laholm, miniaulan. Notera datumet nu, särskild kallelse kommer senare 

men ni kan redan nu anmäla er till mattias.persson@laholm.se. Uppge förening och antal 

personer som kommer. Anmälan senast 20 november! 

 

 

 

Föreningsliv Laholm 
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Föreningsforum – 1 december 18:00 
Vi välkomnar samtliga våra föreningar till ett Föreningsforum. Välkomna att träffa oss som 

jobbar med fritid- och föreningsfrågor i kommunen. Vi kommer berätta om vad vi har på gång 

under 2023 och samtidigt får ni möjlighet att träffa varandra. Platsen är Campus Laholm, 

stora aulan. Anmälan gör ni till mattias.persson@laholm.se. Uppge förening och antal 

personer. Anmälan senast 28 november! 

 

 

Frågor kring ökade elkostnader 
Vi mejlade i slutet av september ut några frågor kring hur de ökade elkostnaderna påverkar er 

förening och då i synnerhet för föreningar som äger eller hyr lokal. Vi har fått in många och 

bra svar. Ni som inte svarat gör gärna detta om det påverkar er. Vi räknar med att prata vidare 

om detta på Idrottsforum och Föreningsforumet.  

 

 

Föreningsbidrag 2023 
Vi kommer under hösten uppdatera information på laholm.se gällande föreningsbidrag och 

ansökningsdatum. Det är inga förändringar jämfört med 2022 vare sig när det gäller datum, 

bidrag eller hur man ansöker. Alla ansökningar sker digitalt, vi är naturligtvis behjälpliga med 

stöd kring ansökningen. Ansökningar kan göras från och med januari, mer information i slutet 

av det här året. 

 

 

RFSISU Öppet hus – varannan tisdag i Laholm 
För våra idrottsföreningar, ni vet väl att RFSISU Halland har öppet hus varannan tisdag 

ojämna veckor. Platsen är Fritidsbanken på Stationsvägen 4 mellan 15:00 – 19:00. Här 

kommer det finnas konsulenter på plats för att hjälpa er med allehanda frågor.  

 

 

Ansökan Laholms Sparbanks utvecklingsstiftelse 
Höstens ansökan öppnande 1 oktober, ansökan stänger 15 november. All information hittar ni 

här, Laholms Sparbanks Utvecklingsstiftelse | (lsus.se)  

 

 

Bjud gärna in oss! 
Vi har kontaktuppgifter till cirka 170 föreningar och är väldigt nyfikna på att höra mer om er 

verksamhet. Så ni får mer än gärna bjuda in oss till möten, oavsett om det är på dagtid eller 

kvällstid. Kanske passar det i samband med ett styrelsemöte? Det är upp till er, men släng i 

väg en inbjudan till Mattias Persson så ska vi förhoppningsvis kunna hitta lämplig dag och tid.  

 

 
Kontaktuppgifter: 

Mattias Persson 

Föreningsutvecklare 

070 – 206 98 96 

mattias.persson@laholm.se  
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