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Simhallen

Nyheter om bidrag

Simhallens sista öppetdag var torsdagen den 13
december 2018. Bassängerna töms nu och vi ser
fram emot byggstarten i början av 2019.

Digitalt

Planeringen är att Nya Haganäsbadet öppnas i
augusti/september 2020. Vi får en totalrenoverad
simhall, tillbyggnad av en aktivitetsbassäng 12x8
meter och en ny cafeteria.
Mer information om arbetet med simhallen finns på
www.almhult.se

Från och med 2019 ska samtliga föreningshandlingar laddas upp digitalt till Kultur-Fritid.
Gäller årsmöteshandlingar och ansökan om bidrag.
Föreningens dokument laddas upp genom
inloggning i föreningsregistret: www.almhult.se
Saknas inloggningsuppgifter kontakta fritidsavdelningen.
Mer information kommer längre fram.

Årliga handlingar

Föreningskunskap
Under våren 2019 kommer Kultur-Fritid att kalla
föreningar till utbildning i föreningskunskap. Detta
eftersom vi har noterat en varierande nivå gällande
föreningskunskap.
Vid träffarna kommer grundläggande föreningskunskap att tas upp, till exempel:
•
•
•
•
•

Stadgar
Organisation
Styrelsearbete
Medlemmarnas rättigheter och skyldigheter
Föreningsekonomi.

Det blir också information om olika bidrags- och
utbildningsmöjligheter.
Följande datum är satta och föreningen måste vara
medverkande på minst en av dessa för att kunna
erhålla kommunalt bidrag:

Nytt är att även verksamhetsplan med budget ska
insändas. Tänk på att ta upp detta som en punkt på
kommande årsmöte.

Aktivitetsstöd
Föreningar, icke idrott, ska vid ansökan om
aktivitetsstöd även skicka in närvarokort. Gäller från
och med inlämning senast 2019-02-25.

Bidrag att söka
Följande bidrag finns att söka hos Kultur-Fritid:

❖ Integration
Kultur-Fritid har avsatt 200 000 kronor 2019 för att
ge föreningar/studieförbund möjlighet att söka bidrag
för att arbeta med integration i Älmhults kommun.
Ansökningstid är 1 februari eller 1 maj 2019.

Måndagen den 11/2 samtliga föreningar
Torsdagen den 14/2 tema - kulturföreningar
Tisdagen den 26/2 tema - ekonomi
Onsdagen den 6/3 samtliga föreningar

Välkomna att
söka bidrag för
ett viktigt arbete
med integration!

Tid; kl 18.00-20.30, plats - Kommunhuset, Älmhult.
Smålandsidrotten är med på träffarna men
upplägget är anpassat även för icke
idrottsföreningar.
Kallelse kommer att skickas ut till samtliga
föreningar som erhållit bidrag från Kultur-Fritid 2018.

❖ Mötesplatser
Kultur-Fritid har avsatt 200 000 kronor 2019 för att
ge föreningar i kommunens mindre tätorter en
möjlighet att söka bidrag för att skapa attraktiva
mötesplatser.
Ansökningstid är 1 februari eller 1 maj 2019.
Välkomna att söka bidrag för att skapa attraktiva och
trevliga mötesplatser på er ort!
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❖ Aktivitetsstöd

Villkor för bidrag

Ansökan om aktivitetsstöd ska skickas in senast
25 augusti 2019.






Årliga handlingar 2018
Förening som erhåller bidrag eller hyr kommunal
lokal, till föreningstaxa, ska ladda upp föreningens
årsmöteshandlingar och redovisa medlemmar.

Ansökningsperioden är för verksamhet under
tiden 1 juli – 31 december 2019
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 och
närvarokort till Fritidsavdelningen –
ansökningsblankett och närvarokort finns att
hämta på www.almhult.se

Handlingar som årligen ska lämnas är:
✓
✓
✓
✓
✓

verksamhetsberättelse
resultat- och balansräkning
revisionsberättelse
årsmötesprotokoll
verksamhetsplan med budget

➢

redovisa antal medlemmar uppdelade i flickor
respektive pojkar och i följande åldersgrupper:
0-6 år, 7-25 år och 26- w år.

Handlingar ska laddas upp senast 1 maj 2019.

Information – idrottsföreningar: www.svenskidrott.se
Ann Bergsten, Smålandsidrotten, tfn 036-34 54 03,
eller ann.bergsten@smalandsidrotten.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.

övriga föreningar: Eva Holmström-Sjödahl, Fritidsavdelningen tfn 551 65 eller fritid@almhult.se

❖ Investeringsbidrag

Föreningsregister

Nästa tillfälle att ansöka om investeringsbidrag hos
Kultur-Fritid är senast den 1 januari 2019 och sedan
senast den 1 augusti 2019.

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 lösenord,
för att ändra uppgifterna.
Föreningen måste ha lösenord för att ladda upp
årliga handlingar och söka bidrag!

Blanketter och bestämmelser
På www.almhult.se kan ni läsa mer om bidragsbestämmelserna och skicka in ansökan.

Stadgar
Aktuella datum 2019

Samtliga föreningar som erhåller bidrag från KulturFritid har lämnat in föreningens stadgar
Fritidsavdelningen har gått igenom stadgarna för att
se att de uppfyller kraven.
Eftersom stadgarna har funktionen att skapa
trygghet i föreningen bör man inte förändra dem allt
för ofta. Det är dock viktigt att stadgarna är
anpassade för föreningen, medlemmarnas intresse
och verksamheten. Om stadgarna inte har
aktualiserats på årtionden, kanske det är dags att
titta över och revidera, så att stadgarna är aktuella
för den verksamhet som föreningen bedriver idag.
Till exempel har det tillkommit detta med
dataskyddsförordningen, GDPR, och det ska skrivas
in i stadgarna.
Samtliga föreningar kommer att få besked om och
hur stadgarna behöver revideras.
Riksidrottsförbundet har uppdaterat sin stadgemall,
som skickas ut till samtliga föreningar.
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Ansökan – investeringsbidrag
Ansökan - integrationsbidrag
Ansökan – mötesplatser
Föreningskunskap
Föreningskunskap
Sportlov, vecka 8
Ansökan – aktivitetsstöd
Föreningskunskap
Föreningskunskap
Påsklov, vecka 16
Föreningar som erhåller bidrag eller hyr
kommunal lokal ska ladda upp sina årliga
årsmöteshandlingar, digitalt, senast 1/5
Ansökan - anläggningsbidrag
Ansökan - föreningslönebidrag
Ansökan - halltider
Ansökan - integrationsbidrag
Ansökan - mötesplatser
Idrottsskolan - avslutning.

Kultur-Fritid önskar alla
en God Jul och ett Gott Nytt År!
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