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Lovaktiviteter

Bidrag att söka

Kultur-Fritid ser gärna att det ordnas aktiviteter
under lov och studiedagar för kommunens
ungdomar. Med lov tänker vi på:

Följande bidrag finns att söka hos Kultur-Fritid:

Sommar-, höst- jul-, vinter- och påsklov samt även
vid studiedagar för elever.
Föreningar som planerar att genomföra aktiviteter
kan ansöka om bidrag hos Kultur-Fritid.
Bidrag kan gå till:
❖
❖
❖
❖

❖ Integration
Kultur-Fritid har avsatt 200 000 kronor 2018 för att
ge föreningar/studieförbund möjlighet att söka bidrag
för att arbeta med integration i Älmhults kommun.
Ansökningstid är 1 augusti 2018.
Välkomna att
söka bidrag för
ett viktigt arbete
med integration!

Material
Hyror
Transporter
Ledararvode.

Ett villkor är att aktiviteterna är gratis att deltaga i
och öppen för alla i den åldern som aktiviteten
vänder sig till!

❖ Mötesplatser

För att kunna säkerställa att ledarna som föreningen
vill arvodera har en grundkunskap, kommer fritidsavdelningen tillsammans med Smålandsidrotten att
genomföra barnledarutbildning.

Kultur-Fritid har avsatt 200 000 kronor 2018 för att
ge föreningar i kommunens mindre tätorter en
möjlighet att söka bidrag för att skapa attraktiva
mötesplatser.

Skriv ner vad ni planerar att genomföra, kostnader
och förväntat bidrag från Kultur-Fritid. Vi ser gärna
att flera föreningar samarbetar med aktiviteterna.
Senast den 15 september 2018 ska ansökan vara
inlämnad för aktiviteter under höstlovet, vecka 44,
den 20/10--4/11 2018!

Ansökningstid är 1 augusti 2018.

Skicka ansökan till fritid@almhult.se eller Älmhults
kommun, Fritidsavdelningen, Box 500, 343 23
Älmhult.

Ansökan om aktivitetsstöd ska skickas in senast
25 augusti 2018.

Välkomna att söka bidrag för att skapa attraktiva och
trevliga mötesplatser på er ort!

❖ Aktivitetsstöd


Simhallen
Äntligen! Nu ska arbetet med att bygga om och till
simhallen starta. För ca 70 miljoner kommer vi få en
totalrenoverad simhall med ny vattenrening, ett
barnlekbad samt tillbyggnad av en aktivitetsbassäng, 12 x 8 m, med ett höj- och sänkbart golv.
I tillbyggnaden kommer det också att finnas
omklädningsrum, som främst är avsedda för
personer med funktionsnedsättning.
Arbetet ska komma igång i höst 2018 och beräknas
vara klart till årsskiftet 2019/2020.
Information om höstens öppettider kommer att
finnas på www.almhult.se






Ansökningsperioden är för verksamhet under
tiden 1 januari – 30 juni 2018
Åldern är 7-25 år
Samtliga föreningar ska redovisa antal
deltagartillfällen uppdelade på flickor/pojkar i
åldern 7-12, 13-16, 17-20 och 21-25 år
Idrottsföreningar gör en digital ansökan via
IdrottOnline Klubb. Läs mer på
www.idrottonline.se
Övriga föreningar skickar ansökan till
Fritidsavdelningen – ansökningsblankett finns att
hämta på www.almhult.se

Information – idrottsföreningar: www.svenskidrott.se
Ann Bergsten, Smålandsidrotten, tfn 036-34 54 03,
eller ann.bergsten@smalandsidrotten.se
övriga föreningar: Eva Holmström-Sjödahl, Fritidsavdelningen tfn 551 65 eller fritid@almhult.se
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❖ Investeringsbidrag

Fler bidragsmöjligheter

Nästa tillfälle att ansöka om investeringsbidrag hos
Kultur-Fritid är senast den 1 augusti 2018.

Arvsfonden

Blanketter och bestämmelser
På www.almhult.se kan ni läsa mer om bidragsbestämmelser och hämta blanketter.

Boverket

Information finns på www.arvsfonden.se

Information finns på www.boverket.se

Leader Linné

Villkor för bidrag

Information finns på www.leaderlinne.se

Årliga handlingar 2017
Förening som erhåller bidrag eller hyr kommunal
lokal, till föreningstaxa, ska insända föreningens
årsmöteshandlingar och redovisa medlemmar.

Lotteritillstånd
Fritidsavdelningen ansvarar för lotteritillstånd i
Älmhults kommun. Nästan alla lotterier som
anordnas för allmänheten kräver tillstånd.
Innan ett lotteri startas ska föreningens lotteriföreståndare och kontrollanten, Eva HolmströmSjödahl, komma överens om utformningen av
lotteriet. Kontakta Eva tfn 551 65 eller
fritid@almhult.se för mer information om
lotteritillstånd och blanketter.

Handlingar som årligen ska insändas är:
✓
✓
✓
✓

verksamhetsberättelse
resultat- och balansräkning
revisionsberättelse
årsmötesprotokoll

➢

redovisa antal medlemmar uppdelade i flickor
respektive pojkar och i följande åldersgrupper:

Ansökan om offentlig
plats/polistillstånd

0-6 år, 7-25 år och 26- w år.
Årsmöteshandlingar skulle insändes senast 1 maj
2018 men föreningar har möjlighet att inkomna med
handlingar till den 1 oktober 2018.
Har inte kompletta handlingar inkommit till
den 1 oktober 2018 utgår inga bidrag för 2018.
Handlingar lämnas gärna med dubbelsidig kopiering.
Drog- och mobbingpolicy
För att erhålla aktivitetsstöd är det ett krav att
föreningen har antagit en drog- och mobbingpolicy
och fått den godkänd av kultur- och fritidsnämnden.

Genomförs aktivitet på offentlig plats, till exempel
kommunal parkeringsplats, torg, park, ska tillstånd
sökas hos Älmhults kommun, tekniska förvaltningen.
Kontakta, Anette Andersson, tfn 551 60 eller
anette.andersson@almhult.se för mer information.
Polistillstånd måste också sökas.
Blanketter finns på www.almhult.se

Aktuella datum 2018

Kontaktpersoner bidrag

1/8
1/8
1/8
25/8
5/9
15/9
1/10

Föreningar som ansöker om kulturbidrag kontaktar
Helen Carlsson, helen.karlsson@almhult.se tfn
552 19, handlingar inskickas till kultur@almhult.se
För övriga bidrag är kontaktperson, om inget annat
anges, Eva Holmström-Sjödahl, tfn 551 65,
handlingar inskickas till fritid@almhult.se

Ansökan - integrationsbidrag
Ansökan - mötesplatser
Ansökan - investeringsbidrag
Ansökan - aktivitetsstöd
Upptaktsträff - Idrottsskolan
Ansökan - bidrag höstlovsaktiviteter
Årliga årsmöteshandlingar ska vara
inkomna till Kultur-Fritid.

Kultur-Fritid

Skickas handlingar med post är adress: Älmhults
kommun, Kultur-Fritid, Box 500, 343 23 Älmhult.

Postadress: Box 500, 343 23 Älmhult
Besöksadress: Stortorget 1, Älmhult
Tfn: 0476-55 000, växel. Fax: 0476-55 200
fritid@almhult.se
kultur@almhult.se

Föreningsregister
Efter föreningens årsmöte uppdateras föreningens
uppgifter i Kultur-Fritids föreningsregister, finns på
www.almhult.se
Kontakta Fritidsavdelningen, Eva HolmströmSjödahl, tfn 551 65, fritid@almhult.se om ni vill ha ett
lösenord, för att ändra uppgifterna.
Ni som har lösenord till föreningsregistret uppdaterar
uppgifterna, inklusive antal medlemmar, själva.
2 (2)

www.almhult.se
Trevlig sommar önskar Kultur-Fritid!

