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Villkor för bidrag

Föreningsregister

Checklista
Föreningar som erhåller bidrag eller hyr kommunal
lokal ska fr o m 2013 insända en checklista där
föreningen intygar att årliga handlingar har
upprättas för 2012.
Checklistan ska insändas senast den 1 maj 2013.

Ni som har fått ett lösen för föreningsregistret från
Kultur-Fritid uppdaterar era uppgifter, inkl ”antal
medlemmar” själva efter årsmötet.
Ni som glömt ert ”lösen” eller vill ha ett nytt –
kontakta Kultur-Fritid, Eva Holmström-Sjödahl,
tfn 0476-551 65, lokalbokning@almhult.se

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.
Nya bestämmelser gäller fr o m 1 januari 2013.

Vi ser gärna att så många som möjligt ändrar själva
på hemsidan, men om någon inte kan eller vill så
får ni meddela oss på Kultur-Fritid så skickar vi över
föreningsregister till er.

Ansökan - inomhustider

Bestämmelserna, blanketter och checklista finns på
www.almhult.se
Frågor: fritid@almhult.se eller tfn 55 000.

Senast den 1 maj 2013 skickas ansökan in om tider
i idrottshallar etc för säsongen 2013/2014.

Aktivitetsstöd

Blankett finns på www.almhult.se under blanketter.
För mer information, kontakta Kultur-Fritid,
lokalbokning@almhult.se eller tfn 551 65.

Ansökan om aktivitetsstöd ska nästa gång skickas
in senast den 15 februari 2013.






Aktuella datum 2013

Ansökningsperioden är för verksamhet under
tiden den 1 juli – 31 december 2012
Åldern är 7-20 år
Samtliga föreningar ska redovisa antal
deltagartillfällen uppdelade på flickor/pojkar i
åldern 7-12, 13-16 och 17-20 år
Samtliga idrottsföreningar som ansöker hos
RF:s LOK-stödsgrupp måste som vanligt göra
detta via klubb@idrottonline.se
Övriga föreningar skickar ansökan till
Kultur-Fritid – ansökan finns att hämta på
www.almhult.se
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Frågor kontakta Ann Bergsten, Smålandsidrotten,
tfn 036-34 54 00 eller
ann.bergsten@smalandsidrotten.se (idrott) och
Maria Lundberg, Kultur-Fritid, tfn 551 47 eller
fritid@almhult.se (övriga).

Ansökan – aktivitetsstöd
Sportlov
IdrottOnline Klubb - kurs i Älmhult
Ansökan - nationaldagsfirande
Insända checklista
Ansökan - anläggningsbidrag
Ansökan - studieförbundens
grundbidrag
Ansökan - föreningslönebidrag
Ansökan - inomhustider
Avslutning för idrottsskolan
Nationaldagsfirande
Ansökan – investeringsbidrag
Ansökan – aktivitetstöd

Kommuninfo/evenemang

Föreningslönebidrag

Kommuninformationen ges ut 11 ggr/år. Föreningar
har möjlighet att lämna in om evenemang. Se mer
information på www.almhult.se

Föreningar med anställd personal med lönebidrag
kan ansöka om bidrag hos Kultur-Fritid.

Senast den 1:e i varje månad ska material inlämnas
för att komma med i nästkommande månads
kommuninfo.
OBS! Dubbelnummer för juli-augusti.

Redovisning, för kostnader 2012, ska insändas
senast den 1 maj 2013 till Kultur-Fritid, Box 500,
343 23 Älmhult.
Frågor kontakta Kultur-Fritid, Maria Lundberg,
tfn 550 00, fax 552 00 eller fritid@almhult.se

Frågor kontakta carina.glanshagen@almhult.se
eller tfn 551 66.
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Nationaldagsfirande

Lotteritillstånd

Arrangemangsbidraget för nationaldagsfirande
avser att hjälpa föreningar i samverkan, som vill
ordna nationaldagsfirande på hemorten, i Älmhults
kommun - se vidare www.almhult.se. Även
ansökningsblankett finns här. Ansökan ska vara
Kultur-Fritid tillhanda senast den 1 april 2013.
Föreningar som fick bidrag 2012 ska skicka in
redovisning innan ansökan för 2013 insändes.
Redovisningsblankett finns på www.almhult.se

Kultur-Fritid ansvarar för lotteritillstånd i Älmhults
kommun.
Nästan alla lotterier som anordnas för allmänheten
kräver tillstånd.
Kontakta Kultur-Fritid, Maria Lundberg, tfn 551 47
eller fritid@almhult.se för mer information om
lotteritillstånd och blanketter.

Parkering - Haganäs

Feriejobb sommaren 2013

Vid Haganäs finns nu 2 parkeringsplatser, en väster
och en öster om Haganäsanläggningen/skolan.

Är er förening i behov av lite extra hjälp och kan
tänka er att ta emot en eller flera ungdomar för
feriearbete sommaren 2013 (v 25-33)?
Kommunen står för ungdomarnas lön, men ni
behöver ha en handledare fysiskt på plats under
ungdomarnas arbetstid (5 h/dag).
Låter detta intressant? Maila då
personal@almhult.se alt. ring Angela eller Christel
på personalenheten tfn 0476-553 07 / 551 78 för
mer information och anmälningsblankett.
Vi behöver ha in era önskemål så snart som möjligt,
dock senast den 15 mars 2013.

En uppmaning för besökare, spelare, ledare och
åskådare, till Haganäs med fotbollsplaner, är att
använda den västra parkeringsplatsen, infart från
Källargatan.
När förening bjuder in till arrangemang, cuper,
matcher mm, vill vi att gäster/besökare i inbjudan
uppmanas att parkerar på den västra sidan.
Det är inte tillåtet att parkera på grusplanen, framför
huvudentrén, i vändzoner, eller på trottoarer. Det är
också förbjudet att parkera på vägen och på
trottoarer mellan Friskislokalen och gräsplanen.

Ansökan om offentlig
plats/polistillstånd

Tack för att ni sprider detta och att vi hjälps åt med
att skapa trevliga miljöer runt våra anläggningar!

IdrottOnline Klubb

Genomförs aktiviteter på offentlig plats, t ex
kommunal parkeringsplats, torg, parker etc måste
tillstånd ansökas hos Älmhults kommun, tekniska
förvaltningen. Polistillstånd måste också sökas.
Blanketter finns på www.almhult.se

Smålandsidrotten och Kultur-Fritid inbjuder till en ny
kurs i IdrottOnline Klubb-grundutbildning.
Tid:
Tisdagen den 5 mars 2013
kl 14.30-17.00. OBS! Tid!
Plats: Kommunhuset Älmhult.
Inbjudan kommer att skickas ut till alla
idrottsföreningar samt läggas ut på www.almhult.se

Protokoll
Protokoll från kultur- och fritidsnämndens
sammanträden finns på www.almhult.se

Sammanträdesdagar 2013 för Kultur- och fritidsnämnden
MÅNAD

DAG

DATUM

TID

LEDAMÖTER

Februari
Mars
April
Maj
Juni
September
Oktober
November
December

Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag
Onsdag

27
27
24
29
19
4
9
6
4

14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30
14.30

Stefan Ferm (M), ordförande, Älmhult
Kenneth Emilsson (M), Liatorp
Anders Mårtensson (C), Göteryd
Kate Steele-Ziliacus (FP), Älmhult
Indira Ruiz (S), Älmhult
Thomas Nygren (S), Älmhult
Predrag Jankovic (V), Älmhult
Sekreterare, Thomas Franzén

Kultur-Fritid
Postadress: Box 500, 343 23 Älmhult Tfn: 0476-550 00 vx
Besöksadress: Stortorget 1, Älmhult
Fax: 0476-552 00
kof@almhult.se
lokalbokning@almhult.se
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