Infobrev till föreningslivet i Härjedalen, december 2017
Kommunskidan
Nu är det snart dags för kommunskidan!
Anmäl till oss via fritid@herjedalen.se
Vi behöver veta följande:
• kontaktperson
• telefon nr
• vilka tävlingsdagar och tider som gäller
• om det är klassiskt eller fristil
Nytt för i år är att vi har ny design på diplomen med Härjedalsmotiv.
LOK-stöd
Redovisa LOK-stöd till oss senast den 25 februari – blankett finns på vår hemsida
Nyhet! Fr.o.m. 1/1 2018 kan ni börja närvaroregistrera alla åldrar på träning då
kommunens LOK-stöd blir ålderslöst. Detta kommer ni alltså kunna skicka in den 25
aug för första halvåret 2018
Detta gäller föreningar som har ungdomsverksamhet och som redan idag redovisar
LOK-stöd till oss.
Vikten av att redovisa till RF – distriktet får sina pengar från staten utifrån hur
mycket aktivitet som redovisas!
Övriga bidrag
Blankett för samtliga bidrag ligger på vår hemsida
Driftbidrag – sista dag för inlämning är 31/1
Kursbidrag – vi önskar ansökan om kursbidrag senast 14 dagar efter avslutad kurs.
Upp till 80 % av kurs- och resekostnad.
Lokalbidrag – sista dag för inlämning är 31/1
Anställningsstöd – sista dag för inlämning är 25 feb för föregående halvår och 25 aug
för årets första sex månader
Bidragsmottagande organisation är skyldig att lämna SBF sådan insyn i
verksamheten som erfordras för att kontrollera att tilldelat bidrag används på i
ansökan angivet sätt.
Resultat- och balansräkning, revisions och verksamhetsberättelse.
Föreningsregister
Kom ihåg att meddela oss om det blir förändringar i er styrelse. Skicka i så fall de
nya kontaktuppgifterna så att vi kan uppdatera vårt föreningsregister. Vi ser gärna att
ni skickar oss en mailadress till föreningen.
Vi tar också gärna emot era tankar och nya idéer som ni planerar för er verksamhet.

Adress

Medborgarhuset
842 80 SVEG

Tfn

0680-161 00 vx

Bankgiro

251-5294

Hemsida
www.herjedalen.se

2

Lotteriredovisning
Viktiga datum:
senast 15 februari – redovisa från förening till kontrollant
senast 1 april – redovisa från kontrollant till kommunen
Jullov i sporthallarna
Vi håller öppet samtliga hallar t.o.m. den 20 december och sedan stänger vi för
jullov och öppnar igen tisdagen den 9 januari. Sporthallen på södra skolan i Sveg
kan bokas extra i och med att vi samarbetar med personalen på Svegsbadet. Bokning
görs via fritid@herjedalen.se eller 0680-161 26

Allmän information
Statistik
De fem största sporterna i Härjedalen baserat på antal deltagare i LOK-statistiken
inskickad till Riksidrottsförbundet är:
1. Fotboll
2. Skidor
3. Ishockey
4. Simidrott
5. Cykel
Bidrag
För 2017 hade Fritidsenheten 3 670 000 kr i budget att fördela på föreningslivet i
form av bidrag.
Bl.a. ökade summan för anställningsstöd från 2 000 kr till 5 000 kr i månaden för en
heltidsanställd.
Den största enskilda posten är driftbidrag till föreningar som äger sina egna
anläggningar. Där uppgick summan till 1 350 000 kr.

Vi passar på att önska er en God Jul och
ett Gott Nytt Föreningsår 2018
/ Fritidsenheten
0680 -161 26 fritid@herjedalen.se
www.herjedalen.se Kultur & Fritid

