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Besparingar i vår verksamhet
2014-2016 och nystart på Qpoolen
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Använd gärna vår hemsida för att
söka information, boka lokaler,
söka bidrag eller ta del av utbildningar. Adressen till vår hemsida
är: www.hassleholm.se/fritid.

Inför kommande treårsperiod
kommer
fritidsnämnden
att
tvingas till vissa besparingar.
Nämnden har valt att prioritera
verksamhet för barn och ungdomar, vilket innebär att verksamhet
riktad mot vuxna får stå tillbaka
något.
Efter många turer kring simhallen
i Qpoolen så har nu renovering
påbörjats. Vi hoppas kunna
öppna i maj i en uppfräschad
simhall.
Bidrag
Ansökan om bidrag 2014

Ansökan om lokal- och/eller
verksamhetsbidrag för hela 2013
ska vara fritidskontoret tillhanda
senast den 15 februari 2014.
(Ansökningshandlingar bifogas i
utskicket eller kan laddas ner från
vår hemsida).

Dessa återfinns på fritidskontoret
eller
på
hemsidan
under
www.hassleholm.se/fritid/bidrag.
Från och med 2014 behöver föreningar inte registrera funktionshindrade deltagare över 20 år då
denna grupp inte längre är bidragsberättigade (kommunalt).
Via hemsidan ansöker man digitalt om bidrag på länken
fri.hassleholm.se/bidrag. Saknar ni inloggningsuppgifter kan ni
höra av er till fritidskontoret.
Lokalbidrag

Vissa justeringar har skett även
gällande lokalbidraget. Där slår
dock förändringarna inte igenom
förrän 2015. Dessa avser övriga
kostnader som sänks från 80 till
75 % samt den maximala kostnaden som kommunen bidrar som
också sänks från 80 till 75 %.
Det har dessutom från 2015 tillkommit nya maxbelopp som
grundar sig på antalet deltagartillfällen. För fullständiga uppgifter
ber vi er kolla på hemsidan under
bidragsbestämmelser.

Verksamhetsbidrag

Vill du kontakta fritidskontoret
träffas vi på adress: Lt. Granlunds
väg 12, 281 52 Hässleholm, tfn:
0451-26 82 02, fax: 0451-132 87
fritidskontoret@hassleholm.se.

Riksidrottsförbundet har från och
med 2014 ändrat åldersberättigade deltagare från 20 till 25 år
och infört 10 siffror i personnumret. Detta innebär att ni från och
med 2014 behöver använda nya
närvarokort.

Elitbidrag

Med anledning av nämndens besparingskrav har fritidsnämnden
beslutat att omgående slopa Elitbidraget. Det gäller redan från
2013.
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Sportlovskatalogen
Vecka 8 är det sportlov i kommunen. Det är ett bra tillfälle för
föreningar att ordna aktiviteter
för barn och ungdomar och
kanske få nya medlemmar.
Hässleholms Fritid sammanställer
årligen en lista med aktivteter och
öppettider inför sportlovet och vi
ser gärna att ni är med!

Senast 31 januari vill vi ha era uppgifter till
programmet 2014. Ni kan sedan ladda ner
sportlovsprogrammet från vår hemsida.

Fyll i era uppgifterna i formuläret
på: www.hassleholm.se/sportlov.
Länken är tillgänglig i början av
januari. Uppgifterna måste vara
inskickade senast den 31 januari
för att komma med.
Vi kommer att ha extra öppet i
våra anläggningar för skridskoåkning, bowling, curling och bad.
Sportlovskatalogen publiceras på
www.hassleholm.se/fritid.
Curling

Föreningar har specialtaxa när man hyr
curlingbanor i Österåshallen.

Passa på möjlighet att utnyttja
föreningsrabatten när ni hyr curlingbanor i Österåshallen i Hässleholm. Curling är en sport med
kungliga anor som går ut på att
lägga stenen närmre mitten än
motståndaren och på så vis ta
poäng.
Ni får låna all den utrustning som
ni behöver för att spela (glidsulor,
stenar, kvastar och hjälmar).

Varför inte hyra Hässleholmskolonin i Magnarp för er föreningsverksamhet.

Föreningar har specialtaxa. Ni
betalar 300 kr per bana och

timme. Det är lämpligt att vara
högst åtta personer per bana. Hör
av er till fritidskontoret för bokning. Lediga tider hittar ni på vår
hemsida.
Hässleholmskolonin i Magnarp
Kolonin i Magnarp, Vejbystrand,
ger föreningar möjlighet till härliga naturupplevelser, äventyr, bad
och gruppaktiviteter.
Kolonin går att hyra till en låg
taxa för föreningar för till exempel träningsläger, kick-off eller
dylikt. Självhushållning gäller.
Kontakta fritidskontoret om ni är
intresserade av att boka.
Personalförändringar
Vid årskiftet övergår verksamheten ”Fritid för personer med
funktionsnedsättning” i omsorgens regi. Fram till och med januari 2014 är dock Mari-Anne Schmidt fortsatt kontaktperson för
att därefter gå i pension.
På lokalbokningen har Eva Nilsson gått i pension och ersatts av
Rickard Mohlin. Ni når Rickard
på 0451-26 82 14.
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Föreningslägret Summer Camp

Ansök om nationaldagsfirande hos Polismyndigheten

Föreningslägret Summer
Camp

Polistillstånd vid högtidsfirande

Föreningslägret Summer Camp,
kommer att arrangeras även
denna sommar. Lägret är ett dagläger för ungdomar i årskurs 2-7
där man får prova på en rad olika
akiviteter som exempelvis badminton, orientering, räddningstjänst och frisbeegolf.

Från och med 2012 måste föreningar som vill anordna olika
högtidsfirande såsom valborgnational- och midsommarfirande
göra en egen ansökan hos Polismyndigheten. Polismyndigheten
godkänner inte längre en gemensamt ansökan från fritidsförvaltningen.

Är din förening intresserad av att
deltaga, kontakta Helen Persson
på tfn: 0721-80 99 71.
Under våren kommer vi att presentera mer information på vår
hemsida om Summer Camp
www.hassleholm.se/fritid.

För de föreningar som brukar
anordna firande av nationaldagen
kan förvaltningen fortsättningsvis
hjälpa till med kostnadsfri tryckning av kompletta program och
information till Radio Kristianstad. Däremot slopas den gemensamma annonsen till förmån för
en sammanställning på hemsidan.

God Jul önskar tomten!

Tillståndsblankett
ligger
på
www.polisen.se/sv/service/blank
etter/tillstand/. Kontaktperson är
Susanne Åkerqvist, tfn 114 14.
Fritidskontorets kontaktperson är
Fredrik Jansson, tfn 0451-26 82
15.
Lotteritillstånd
Glöm inte att vissa lotteriformer
kräver tillstånd medan andra är
tillståndsfria. Kontakta Lena Andersson på fritidskontoret på
0451-26 82 03 om ni tänker anordna lotterier i någon form.
Slutligen vill vi tacka alla föreningar för gott samarbete under 2013 och hälsa God Jul och
Gott Nytt 2014.

För ytterligare information kontakta:
Fritidsförvaltningen
Henrik Samevik, Avdelningschef
henrik.samevik@hassleholm.se
Tel 0451-26 82 06
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