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DAGS ATT ANSÖKA OM FOTBOLLSTIDER
Föreningens ansökan om träningstider på naturgräs‐ och konstgräsplaner
säsongen 2013, perioden från mitten av april till och med början av oktober, ska
lämnas till teknik‐ och fritidsförvaltningen senast den 1 februari 2013.
Ansökningsblanketten har redan skickats ut till fotbollsföreningarna men den finns
också att hämta på www.halmstad.se (sök på ”säsongsbokning” i sökfältet).
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

15 FEBRUARI = DEADLINE FÖR FÖRENINGSBIDRAG
Nu börjar det närma sig deadline för när föreningens ansökan om föreningsbidrag
ska lämnas in till oss. Nedanstående bidrag söks senast den 15 februari 2013:
- Anläggningsbidrag
- Aktivitetsbidrag
- Investeringsbidrag
- Lokalbidrag
Var noga med att lämna in ansökan i rätt tid då en för sent inkommen
bidragsansökan innebär att bidraget minskar eller att ansökan helt avslås.
Ansökan ska vara poststämplad senast sista ansökningsdag (eller nästföljande
vardag om sista ansökningsdag infaller på en fredag, lördag eller söndag). Om ansökan inkommer inom
tre veckor efter sista ansökningsdag dras en förseningsavgift på tio procent av summan. Inkommer
ansökan senare än tre veckor efter sista ansökningsdag utfaller inget bidrag.
Kontaktperson för anläggningsbidraget och investeringsbidraget är lisa.petrelius@halmstad.se. Har du
frågor om aktivitetsbidraget eller lokalbidraget kontaktar du istället charlotte.svensson@halmstad.se
Slutligen vill vi återigen påminna er om att uppdatera föreningens uppgifter i vårt föreningsregister. Det
gäller bl.a. uppgift om föreningens ordförande, kassör m.fl. samt föreningens medlemsstatistik.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ELDSJÄLSGALANS VINNARE!
Onsdagen den 16 januari var det återigen dags för Eldsjälsgalan på Halmstads Teater. Eldsjälsgalan är en
kväll då de ideella krafterna inom föreningslivet lyfts fram. Kvällens huvudnummer var givetvis
prisutdelningen till 2012 års eldsjälar i Halmstads kommun. Följande personer fick pris:
Idrott: Lieve Lindberg, Halmstad Konståkningsklubb samt Slafko Jumrukovski, Halmstad Shotokan
Kultur: Christina Angsvik Tarstad, Kören C.A.T samt Nils-Gunnar Johansson, Sennan Brass
Utanför kultur och idrott: Leif Petersson, Friluftsfrämjandet Nissadalen samt Gun-Britt Lydén,
Föreningen för Anhörigvårdare
På www.halmstad.se kan du läsa motiveringen för respektive pristagare.
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Föreningsnytt forts.

LEDARGUIDEN INSPIRERAR!
Under det första året som projekt Ledarguiden har varit igång har ett antal
föreningar startat sin process, ofta i form av en framtidskväll tillsammans
med SISU Idrottsutbildarna. De föreningar som är i gång med arbetet,
alternativt har en färdig Ledarguide, har nu i dagarna bjudits in till en
inspirationsträff som äger rum den 7 februari. Anser ni att er förening tillhör den målgruppen men ändå
inte har fått någon inbjudan till inspirationsträffen, kontakta lisa.petrelius@halmstad.se.
Senare i vår kommer vi att ha en ny Kick-off för Ledarguiden där samtliga bidragsberättigade föreningar
bjuds in. Mer information om kick-offen skickar vi ut längre fram.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

TILL SIST…
I år kan vi se fram emot flera stora idrottsevenemang i Halmstad, bl.a. SM-veckan som äger rum den 1
till 7 juli samt Dam-EM i fotboll som äger rum 10 till 28 juli. Biljettsläpp till EM-matcherna som spelas på
Örjans Vall i Halmstad under perioden 10-21 juli sker torsdagen den 14 februari.
10 juli - Italien-Finland
13 juli - Italien-Danmark
16 juli - Sverige-Italien
21 juli - Kvartsfinal
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