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April

Missa inte det nya bidraget ”Stöd till integration”!
Ta chansen att ge våra nya falkenbergare en mer meningsfull fritid.
Alla projekt, stora som små, är viktiga.
Ni gör er ansökan via vår hemsida. Där kan ni också se vilka föreningar som hittills blivit beviljade bidrag och vad de gör för projekt.
Vår nya integrationssamordnare på Kultur- och Fritidsförvaltningen,
Fredrik Lööf, hjälper er gärna med frågor kring ansökan och tankar
kring era projekt.
Har ni någon idé så kontakta Fredrik!
fredrik.loof@falkenberg.se, eller sök honom via kontaktcenter

0346-88 60 00
Vikarie!
Den 8 juli går Johanna Åstrand på föräldraledighet,
under tiden som Johanna är föräldraledig kommer
Mikael Gardestrand Bengtsson att finnas på plats för
att arbeta med föreningsbidrag. Mikael kommer
närmast från Teknik- och Fritidsförvaltningen i
Halmstad kommun.
Utredning om föreningsstöd
I december 2014 fick förvaltningen i uppdrag att se
över det samlade stödet till föreningslivet och arbeta
fram nya utvecklade bidragsbestämmelser, rutiner
och arbetsmetoder. Utredning börjar närma sig sitt
slut och ett förslag kommer att presenteras för
politikerna i kultur- och fritidsnämnden i juni.
Förhoppningen är att de nya reglerna ska gälla från
1 januari 2017.
Hyreshöjning
Från och med den 1 juni kommer taxorna att höjas i
idrottsanläggningarna, se länk ”Taxor och avgifter
2016 gällande från 2016-06-01” som ligger på
hemsidan under Uppleva & Göra.
Viktigt efter årsmötet!
Årsmöten innebär nya handlingar som ligger till
grund för fortsatt bidragsberättigande. Logga in på
webben för att:
• Uppdatera/godkänna föreningens uppgifter
• Ladda upp verksamhetsberättelse, ekonomisk
redovisning och revisionsberättelse
• Söka grund- och lokalbidrag

Nationaldagsfirande i Falkhallen den 6 juni
Nationaldagen firas traditionsenligt med sång, dans
och musik. Det innebär mycket folk i och kring
Falkhallen. Vill ni visa upp er förening och/eller ha
prova-på-aktiviteter utanför Falkhallen så har ni nu
chansen!
Intresse anmäls till bidrag@falkenberg.se, senast
den 1 maj!
Silverpokalen
I samband med nationaldagsfirandet delas en
Silverpokal ut till de som tagit SM-guld eller medalj
i högre mästerskap. Skicka in namnuppgifter på de
som under 2015 och fram till 30 april 2016 lyckats
med detta.
Tänk på att man bara kan få silverpokalen en gång.
Skicka uppgifter till bidrag@falkenberg.se, senast
den 13 maj!
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