Föreningsbrev januari 2014
Föreningsliv på webben
Nu sker all föreningsadministration via webben.
För att söka bidrag, redovisa aktiviteter, uppdatera
föreningsuppgifter m.m., besök vår hemsida via länken:
http://www.falkenberg.se/1/uppleva--gora/foreningsliv.html
Vill ni få hjälp att komma igång, behöver inloggningsuppgifter
eller har frågor, välkomna att kontakta vår föreningsservice.
Föreningsservice
Telefon: 88 50 55
E-post: bokning@falkenberg.se

Samtalsmodellen är igång!

STORT TACK!
Med anledning av bränderna på
Tånga och i Skogstorp vill vi rikta
ett stort tack till alla er som ställt
upp genom att flytta till andra
anläggningar, delat lokal eller
bytt till nya tider och dagar.
Vi vill också tacka för den goda
dialogen och samarbetet i
arbetet inför förändringarna på
Falkenbergs Idrottplats.

15 februari är sista dagen för inlämning av
lokalt aktivitetstöd för hösten 2013
Redovisning sker via Aktivitetsstöd på Nätet (ApN),
som nås via hemsidan. Om ni idag använder andra
rapporteringsfunktioner (t ex laget.se, idrottonline.se)
går vissa av dessa att konvertera över till ApN.
Kontakta föreningsservice om ni har frågor.

Det nya bidragsförfarandet avser:
 arrangörsföreningar
 samlingslokaler
 handikappföreningar
 studieförbund
Mer information finns på hemsidan.

Viktigt efter årsmötet!
Årsmöten innebär nya handlingar som ligger till grund för fortsatt bidragsberättigande.
Gå in på hemsidan för att:
 Uppdatera/ godkänna föreningens uppgifter
 Ladda upp verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
 Söka de bidrag som kan göras i samband med detta (se vilka på hemsidan)
Nya statliga regler 2014
Lokalt aktivitetsstöd 7-25 år
I år höjer Riksidrottsförbundet (RF)
åldersnivån för den statliga delen av
lokalt aktivitetsstöd, vilket innebär att ni
nu ska redovisa åldrarna 7-25 år.
Vid rapportering via ApN filtreras
åldersgruppen 21-25 år automatiskt bort
då reglerna för det kommunala bidraget
är oförändrade.

Extra ledarstöd
En ny statlig stödform ger föreningar möjlighet
att få ytterligare 6 kr i ledarstöd om aktiviteten
leds av två personer (24 kr + 6 kr). Rapportering
för extra ledarstöd är tyvärr begränsat till RF:s
egen funktion via idrottonline.se.

För att ta del av RF:s nya regelverk i sin helhet se:
http://www.svenskidrott.se/Ekonomisktstod/LOK-stod/Nyaforeskrifter2014/
Håll utkik efter nästa föreningsbrev som kommer i april!

