Föreningsbrev
• November 2014 •

Inbjudan till föreningsträff
torsdagen den 4 december
Översyn av kultur- och fritidnämndens samlade stöd
till föreningslivet i Falkenbergs kommun
			
			

Plats: Kommunfullmäktigesalen, Stadshuset
Tid: Torsdagen den 4 december kl. 18.00

Välkommen till en informationsträff om den översyn som gjorts om det samlade
stödet (kontantbidrag och lokalsubventioner) till föreningslivet i kommunen.
ALLA kommunens bidragsberättigade föreningar är med i rapporten som kommer
att presenteras.
		
		
		

• Presentation av Jan P Bordahl, förvaltningschef
• Utvärderingsringens representant Anders Lundkvist presenterar rapporten
• Möjlighet att ställa frågor

Medverkande från kultur- och fritidsnämnden och kultur- och fritidsförvaltningen:
			
		
Per Johansson, ordförande kultur- och fritidsnämnden			
		
Jan P Bordahl, förvaltningschef
		
Christian Fager, anläggnings- och badchef
		
Carola Andersson, administrativ chef
		
Annika Nennesson, föreningsservice
		
Johanna Åstrand, föreningsservice

Träffen vänder sig till styrelse, ledare och administratörer/kanslister!
Anmäl er till: bidrag@falkenberg.se senast 3 december
Meddela antalet deltagare och vilken förening ni representerar

Förenings- och bidragskonsulent

Många har redan varit i kontakt med kultur- och fritidsförvaltningens
förenings- och bidragskonsulent Johanna Åstrand. Johanna kommer
närmast från en liknande tjänst i Salem. Hennes ansvar kommer först
och främst gälla bidragshantering och
föreningsfrågor.

		

Kontaktcenter

Under hösten har Falkenbergs kommun startat ett
kontaktcenter där servicehandläggarna hjälper dig
i första linjen med ditt ärende när du ringer eller
besöker stadshuset. Föreningsärenden som hanteras
i kontaktcenter är ut-och inlämning av tags/nycklar,
enstaka bokningar i idrottshallar/gymnastiksalar,
felanmälan och allmänna frågor om kultur- och
fritidsförvaltningens verksamheter.
Telefon: 0346-88 60 00
Besök: Stadshuset, Nygatan 34
Mejl: kontaktcenter@falkenberg.se

Föreningsservice

Annika Nennesson och Johanna Åstrand hjälper er
med förenings- och bidragsfrågor, säsongsbokning
av idrottshallar och gymnastiksalar samt all
bokning av kommunens fotbollsplaner. Vi tar gärna
emot besök i Rådhuset men för bäst service vill vi
att ni bokar en tid med oss.
Mejl: bokning@falkenberg.se
Telefon: Sök oss via kontaktcenter

Tags till föreningar

För att underlätta hanteringen av taggar kommer en genomgång av varje förening göras och
utifrån detta en bedömning av hur många taggar som behövs. Dessa taggar är kostnadsfria och kommer
därmed aldrig att krävas in. Detta görs en gång och sedan kommer alla ytterligare taggar att debiteras med
30 kr/st. Permanenta taggar/nycklar kommer hanteras som tidigare genom inventering. Taggar för enstaka
bokningar och arrangemang går fortfarande att låna. Alla taggar och nycklar hanteras i kontaktcenter.
Nyhet

Avbokning av konstgrästider

Nytt för 2015 är att ni föreningar själva ansvarar för avbokning av tider på konstgräset. Detta görs senast
2 dagar innan. Logga in med användarnamn och lösenord på http://friweb.falkenberg.se/bokning/ eller gå
via kommunens hemsida. Saknas användarnamn och lösenord kontakta föreningsservice.

LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd)

Krockar
Inför rapporteringen av LOK-stöd är det viktigt att ni i föreningen tänker på tidsangivelsen på
närvarokorten så att ni undviker ”krockar”. Krockar innebär att en ungdom är registrerad på två
aktiviteter samtidigt och då betalas inget LOK-stöd ut för någon av aktiviteterna. Detta gäller inom
föreningen men även om deltagaren medverkar vid annan förenings aktivitet samma dag. Ett tips är att
inte ha för långa tidsintervaller på närvarokorten. Har ni frågor om krockar är ni välkomna att kontakta
oss på föreningsservice. För att hitta krockar i ApN klicka på länken ”närvarokort” och ute i högerfältet
hittar ni länken ”krockar”.
Rapporterar ni via IdrottOnline?
Om föreningen har övergått från ApN till rapportering via IdrottOnline måste Id-nummret från
Riksidrottsförbundet meddelas till föreningsservice.
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Sportlovet 2015

Det är hög tid att fundera på sportlovet och vilka prova-på-aktiviteter ni
vill erbjuda kommunens barn och ungdomar. Kultur-och fritidsförvaltningen
sammanställer sportlovsprogrammet där alla föreningsdrivna verksamheter
GRATIS får annonsera sina aktiviteter. Vi vill gärna att så många som
möjligt ser chansen att kunna vara med och ge våra lediga barn och
ungdomar en sysselsättning på lovet. Det enda kravet för att få vara med i
programmet är att verksamheten är öppen för alla oavsett om deltagarna är
medlemmar eller inte. Senast den 9 januari vill vi ha in era aktiviteter!
					
Mer information finns på www.ungifalkenberg.se

