Föreningsbrev
Februari
LOK-stöd (lokalt aktivitetsstöd)
Nu närmar sig sista ansökningsdag för LOK-stödet – 25 februari.
Alla föreningar söker det kommunala stödet via ApN (Aktivitetskort
på nätet) oavsett vilket system närvaroregistreringen sker i. Föreningsadministratören loggar in, väljer periodrapport och klickar på skicka in.
Närvaroregistrerar ni i Idrottonline måste ni också ladda ner er kommunfil
och mejla till bidrag@falkenberg.se i god tid innan den 25 februari för att
importen till ApN ska hinnas med.
Närvaroregistrerar ni i Laget.se, SportAdmin och Svenska lag behöver ni inte göra något mer än att söka
via ApN enligt ovan då kommunfilerna från dessa system importeras automatiskt varje natt.
Alla föreningar som väljer att byta från att närvarorapportera i ApN till Idrottonline, Laget.se, SportAdmin
eller Svenska lag måste meddela sitt förenings-id till bidrag@falkenberg.se.
Bortskänkes
Vi har bordtennisbord och gymnastikbänkar som vi
ger bort. Kontakta Johan Johansson för mer information 070-638 63 21.
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
Stöd till integration
Ni har väl inte missat det nya bidraget ”Stöd till integration”! Passa på att 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.
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
30 april!

Information om anläggningarna
Ljungby gymnastiksal har akustikanpassats och
omklädningsrummen har fräschats upp.
Skogstorps idrottshall beräknas vara klar i
augusti.
Falkenbergs idrottshall ska rivas och rivningen startar i början av maj. Den nya hallen beräknas stå klar
i augusti 2017.
Sportsommar/”Framtidens ledare”
Sportsommar är ett sommarcamp som pågår
under fem lägerdagar för alla som går i årskurs 3, 4,
5 och 6. Målet med veckan är att deltagarna ska få
prova på mängder av olika idrotter och det är nu
dags att söka feriejobb som ledare och få chansen att
gå utbildningen ”Framtidens ledare”.
Vill ni som förening vara med på Sportsommar och
visa upp er idrott?
Kontakta: jan-olof@hallandsidrotten.se
Har ni ungdomar i er förening som vill bli ledare och
få ledarutbildning (ungdomarna ska vara medlem i
en idrottsförening och folkbokförd i Falkenbergs
kommun)?
Kontakta:berit.martinsson@falkenberg.se
//Annika & Johanna
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