www.hassleholm.se

Sida1

Hässleholms Fritid

Fritidsinfo 2016

sida6

Hässleholms Fritid

sidocopy

Fritidsinfo
I det här numret
 Närvaroregistrering – ApN
 Sportlovsaktiviteter
 Summer Camp
 Fritidsgårdar

Antingen att man gör det direkt i ApN
eller att man gör det via ett externt system
som man kan koppla samman med ApN.
Under 2016 kommer Hässleholms Fritid
att kalla föreningslivet till utbildningar i
ApN. Mer information kommer under
våren.

 Personalförändringar
 Fritidsnämndens ledarstipendium
 Lotteritillstånd
 ”Bidrag och stödsystem”
 Höjning av taxor och avgifter
 Efter årsmötet

Sportlovsaktiviteter
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.

 Utbildningar
 Österås idrottsplats
 Åldersgräns i badhusen
 Ljundala slingan

Hässleholms Fritid sammanställer årligen
en lista med aktivteter och öppettider
inför sportlovet och vi ser gärna att ni är
med!

 Multiarenan
 Policy-ANDT

Närvaroregistrering – ApN
(Aktivitetskort på Nätet)
ApN är en tjänst för aktivitetsbidragsgrundande närvaroregistrering. Det ger
föreningsledaren möjlighet att registrera
närvaron på sammankomsten på sin
smartphone eller dator. Föreningarna
behöver inte heller sammanställa aktiviteskorten utan systemet gör det. För
kommunen skapar ApN en lättöverskådlig sammanställning av läget för alla
föreningar inom kommunen. Många
föreningar använder externa system och
i många fall kan de sammankopplas med
ApN
Från 2017 måste föreningar som önskar verksamhetsbidrag ansöka via
ApN.

Fyll i era uppgifter i formuläret på
www.hassleholm.se/sportlov2016. Uppgifterna måste vara inskickade senast den
31 januari för att komma med.
Extra öppethållande kommer det vara i
anläggningar för skridskoåkning, bowling,
curling och bad. Sportlovskatalogen publiceras på vår hemsida under vecka 7.

Summer Camp
Föreningslägret Summer Camp, kommer
att arrangeras även sommaren 2016. Lägret är ett dagläger för ungdomar i årskurs
2-7 där man får prova på en rad olika
akiviteter. Är din förening intresserad av
att delta, kontakta fritidskontoret på:
0451-26 82 02.
2015 ordnades lägret i Tyringe,
Hässleholm, Vinslöv och Södala. Vi ser
gärna att föreningar på alla kommunens

tätorter deltar. Under våren kommer vi
att presentera mer information på vår
hemsida om Summer Camp på hemsidan www.hassleholm.se/summercamp.

Fritidsgårdar
Samtliga fritidsgårdar i Hässleholms
kommun lyder under en förening från
2016 nämligen ”Fritidsgårdar i Hässleholms kommun”. Fritidsgårdarna
riktar sig mot målgruppen 10-18 år, med
fokus på 13-18 år.

Personalförändringar
I augusti 2015 började Ingela Olsson
(0451-26 82 04) på fritidskontoret. Ingela efterträder Kenn Karlsson som nu
gått i pension. Henrik Samevik kommer
att vara föräldraledig under januari 2016
till och med juli 2016. Hans arbetsuppgifter fördelas mellan övriga medarbetare på fritidskontoret.

Sven-Erik Nilsson, HIF basket,
erhöll 2015 års ledarstuipendium
1968 var Sven-Erik var med och startade
Basketbollklubben Attila. Han har sedan
dess varit aktiv som styrelseledamot,
tränare och ledare inom basketen i Hässleholm som idag bedrivs av Hässleholms
IF. Sven-Erik Nilsson är en i alla avseenden sann humanist med stort hjärta och
en som i alla lägen sätter personen före
prestationen.
Med sina gedigna basketkunskaper i
kombination med ett outtröttligt engagemang står han likt en viktig fyr i alla
väder och lotsar sina adepter till både
idrottslig och personlig utveckling.
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Lotteritillstånd
Det är vanligt att föreningar ordnar
lotterier såsom 50/50 eller ”halva potten” vid sina arrangemang. Glöm inte att
söka tillstånd för dessa lotterier. Även
medlemslotterier kräver tillstånd!
Kontakta Lena Andersson på fritidskontoret på 0451-26 82 03 om ni
tänker anordna lotterier i någon form.
På www.lotteriinspektionen.se finns all
information om lotterier.

Bidrag och stödsystem
Under hösten beslutade kommunstyrelsen att alla förening som bedriver barnoch ungdomsverksamhet måste ha en
policy mot alkohol, narkotika, doping
och tobak (ANDT). Har man ingen
policy kan man anta Hässleholms Fritids
föreningspolicy om ANDT genom att
godkänna den på årsmötet. Mer informations hittar ni på denna länk:
www.hassleholm.se/uppleva-ochgora/foreningar-foreningsliv/bildaforening.html
För ytterligare
kontakta:
Höjning
avinformation
taxor och
avgifter
Fritidsförvaltningen

Fritidsnämnden har beslutat höja avgifHenrik Samevik, Avdelningschef
ten för att hyra kommunala lokaler. Läs
henrik.samevik@hassleholm.se
mer
på
bifogad
länk:
Tel 0451-26 82 06
www.hassleholm.se/uppleva-ochgora/idrott-motion-och-friluftsliv/bokalokal-eller-plan.html

Efter årsmötet…
Direkt efter årsmötet ska din förening
skicka in ekonomisk rapport, revisionsberättelse, föreningspolicy om ANDT

(ny 2016) samt en verksamhetsplan med
en budget till Hässleholms Fritid.

Åldersgräns i badhusen.

Var noga med att Hässleholms Fritid har
aktuella kontaktuppgifter. Detta gör du
på
blanketten
som
ni
får ut efter ert årsmöte eller kontaktar ni
Fredrik Jansson på Hässleholms
Fritid för att få inloggningsuppgifter.
(fredrik.jansson@hassleholm.se)

Fritidsnämnden har beslutat om uppdaterade ordningsföreskrifter i simhallarna.
Där står bl. a. att barn under 12 år alltid
ha sällskap av ansvarig vuxen (minst 18
år) oavsett simkunnighet. När barn är
simkunniga (200 m) och har fyllt 12 år är
de välkomna att bada på egen hand. Läs
mer här.

Utbildningar

Ljungdalaslingan

Hässleholms Fritid samarbetar med
SISU. Genom att komma med förslag på
SISU-utbildningar kan din förening
påverka innehållet på utbildningar för
2016. På SISU:s hemsida finns en
katalog där du kan se vilka utbildningar
man kan välja mellan. Kurserna som
Hässleholms Fritid är med och arrangerar är kostnadsfria för föreningar med
säte i Hässleholms kommun.
Länk till utbildningskatalogen hittar du
här.
Kontakta Conny Jönsson på Hässleholms Fritid och meddela vilka kurser
som verkar vara intressanta för din förening. (conny.jonsson@hassleholm.se)

Österås idrottsplats
Upprustningen av Österås idrottsplats
kommer att påbörjas under våren 2016.
Området kring huvudplanen ska fräschas
upp och planen ska förses med ny dränering och bevattning. Detta sker i etapp 1
och beräkas vara klart till augusti 2016.
Därefter påbörjas läktare och nya omklädningsrum. Hela arbetet ska vara klart
2018.

Stolparbete och nergrävning av kabel är
klart på Ljungdalaslingan. Från och med
2016 kan motionärer njuta av ny belysning från LED-armaturer på slingan.

Multiarenan.
Arbetet med multiarenan i Tyringe
kommer att påbörjas under 2016 och
beräknas stå klar 2017. Den kommer att
ligga i anslutning till Tyrs Hov. Inomhushallen består av en konstgräsplan,
plats
för
friiidrott
och
en
motionssal.
För ytterligare information kontakta:
Hässleholms Fritid
Conny Jönsson, Avdelningschef
conny.jonsson@hassleholm.se
Tel 0451-26 82 12
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