Föreningsbrev
Laxdagen 13 september
- vill er förening vara med?

• Augusti 2014 •

Det finns möjlighet för föreningar att medverka vid laxdagen. Vill ni sälja lotter (tänk på lotteritillstånd), visa
upp er förening på Rådhustorget, Storgatan eller
Ågatan eller på annat sätt medverka, hör av er
snarast till kultur.fritid@falkenberg.se.

LOK-stöd

(lokalt aktivitetsstöd)

25 augusti var sista
inlämningsdatum för
de lokala aktivitetsstöden och utbetalning av
bidragen kommer ske i
början av september.

Anläggningsinformation

För er som funderar på att göra investeringar

Ansökan för investeringsbidrag ska vara inlämnad senast 1 september.
Blanketten finns på hemsidan (uppleva & göra/föreningsliv/självservice och blanketter). All information finns på sidan 2 av blanketten.
Saknar ni underlag kan dessa kompletteras i efterhand.
Ansökan kan mejlas till bidrag@falkenberg.se, skickas per post till
Falkenbergs kommun, Kultur- och fritidsförvaltningen, 311 80 Falkenberg eller lämnas på plats.
Beslut om investeringsbidrag tas på kultur- och fritidsnämnden i
december och avser investeringar för 2015.

Tånga idrottshall och gymnastiksal
Nu när säsongen 2014/15 kör igång är det roligt att kunna erbjuda tider i Tånga igen. Idrottshallen och gymnastiksalen började användas av skolan i mars och vi har även haft lite ströbokningar i våras, men från och med 1 september kör det igång på riktigt även på kvällar och helger.
Vessigebro idrottshall
Fick nytt golv och fräschades upp förra hösten och i sommar har omklädningsrummen renoverats.
Vinbergs idrottshall				Fajans gymnastiksal
Ventilationen i klubblokalen är bytt.		
Under sommaren har golv och ventilation bytts ut.

Falkenbergs kommuns kulturpris och idrottspris

Nu ges det återigen tillfälle för invånare i Falkenbergs kommun att nominera kandidater. Pristagare
utses av en kommitté bestående av kommunfullmäktiges ordförande, kultur- och fritidsnämndens
presidium samt tre ledamöter ur kultur- och fritidsnämnden.
Priset består av diplom och penningpris och det utdelas i samband med kommunfullmäktiges sammanträde i december 2014. Upplysning lämnas för kultur av Peter Gerhardson, tfn 0346-88 60 53
och för idrott av Erika Svensson, tfn 0346-88 63 62.
Förslag till kandidat ska vara skriftligt och följas av en motivering. Priserna kan delas ut till personer
aktiva inom kultur eller idrott, ledare eller aktiva som är födda, bosatta eller verksamma i kommnen.
Priset avser en utmärkelse och kan inte sökas för eget bruk.
Falkenbergs kommuns kulturpris kan utdelas
•

som kulturpriser för värdefull och uppskattad gärning inom litteraturens, konstens, musikens,
teaterns eller annat jämförligt kulutrells område såsom kulturmiljövård, konsthantverk eller
bildningsverksamhet eller

•

som stipendier för uppmuntran av begynnande lovande verksamhet inom samma områden

Falkenbergs kommuns idrottspris är avsett att främja och stimulera idrottsledares och aktivas
idrottsliga verksamhet i Falkenbergs kommun och skall användas
•

dels för att uttrycka uppskattning över värdefullt och uppoffrande ideellt ungdoms- och idrottsledarskap

•

dels för att uttrycka uppskattning över god idrottslig prestation, som i huvudsak utförts under
de senaste åren

Förslag ska ha inkommit till Falkenbergs kommun, Kultur och fritidsförvaltningen,
311 80 Falkenberg eller till bidrag@falkenberg.se senast den 30 september.
Försändelsen ska märkas ”Kulturpris” eller ”Idrottspris”.

Viktigt efter årsmöte!
Årsmöten innebär nya handlingar som ligger till grund för fortsatt bidragsberättigande.
Gå in på hemsidan (www.falkenberg.se/uppleva o göra/föreningsliv) för att
•
uppdatera/godkänna föreningens uppgifter
•
ladda upp verksamhetsberättelse, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse
OBS! Inskannade med underskrift
•
söka de bidrag som kan göras i samband med årsredovisningen (se vilka på hemsidan)
Har ni frågor, är i behov av inloggningsuppgifter för att komma igång
tveka inte att kontakta oss!
Föreningsservice: 0346-88 50 55, bokning@falkenberg.se

