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Ny hemsida från våren 2015!
Under våren kommer Hässleholms
kommun att lansera en ny hemsida.
Använd gärna denna för att söka information, boka lokaler, söka bidrag eller
ta del av utbildningar. Adressen till hemsida är som tidigare: www.hassleholm.se.

Kontaktuppgifter fritidskontoret:
Lt. Granlunds v. 12, 281 52 Hässleholm,
tfn: 0451-26 82 02, fax: 0451-132 87 eller
e-post: fritidskontoret@hassleholm.se.

Bidrag

Fritidsgårdsbidrag

Ansökan om bidrag 2015

Fritidsnämnden har beslutat om ändrade
förutsättningar för bidrag till föreningar
som vill bedriva fritidsgårdsverksamhet.

Ansökan om lokal- och/eller verksamhetsbidrag för hela 2014 ska vara Hässleholms Fritid tillhanda senast den 15 feb.
Via hemsidan ansöker man digitalt om
bidrag på länken: fri.hassleholm.se/bidrag.
Saknar ni inloggningsuppgifter kan ni höra
av er till fritidskontoret.

Bedömning av varje förenings bidrag
baseras bland annat på vilken målgrupp
och verksamhet man vill ha, var den ska
bedrivas, vilka öppettider och kvalitet
som kommer att finnas.

Samtliga bidragsregler och blanketter
återfinns på fritidskontoret eller på hemsidan under www.hassleholm.se/fritid
/bidrag.

Ett avtal upprättas med varje förening.
Det ska bland annat reglera avtalets
längd och verksamhetens innehåll.

Verksamhetsbidrag

E-postadress

Föreningar med verksamhet för barn,
ungdomar och funktionshindrade deltagare (7-20 år) och ledare (13-20 år) får
bidrag per deltagartillfälle.

För att underlätta dialogen mellan fritidskontoret och föreningslivet har fritidsnämnden tidigare beslutat att det är
ett krav för en bidragsberättigad förening att inneha en fungerande epostadress till föreningen eller styrelseledamot.

Bedrivs verksamheten på vardagar under
skollov får föreningen dessutom fria lokaler (kommunala lokaler) förutsatt att inga
deltagar- eller anmälningsavgifter tas ut
och är öppen för alla.

Glöm inte ange denna när ni skickar in
era föreningshandlingar efter årsmötet.

Lokalbidrag

Plusgiro

Vissa ändringar har skett gällande lokalbidraget. Justeringarna avser övriga kostnader som sänkts enligt tidigare beslut från
80 till 75 % samt den maximala kostnaden
som kommunen bidrar med, som också
sänks från 80 till 75 %.

Kommunen ser över sina administrativa
rutiner och kostnader. Som ett led i detta
kommer våra utbetalningar endast att
ske via bankgirot i fortsättningen.

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: www.hassleholm.se
/fritid/bidrag.

Inför 2015 års utbetalning av föreningsbidrag vill vi därför uppmana er att
byta från plusgiro till bankgiro och
meddelas oss ert nya gironummer.
De allra flesta använder detta redan i
dag. Ekonomiskt sett är det ingen större
skillnad för den enskilda föreningen.
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Taxor och bestämmelser
Från 2015 har Hässleholms Fritid övertagit uthyrningen av konferenslokalerna i
T4-matsalen. Detta kombinerat med de
möjligheter som finns på Hässleholsmgården gör vi nu kan erbjuda
utmärkta fest-, konferens- och utställningslokaler.
Fritidsnämnden har beslutat att från
2015 sänka badpriset till 15 kr för ungdomar, funktionshindrade och pensionärer samt 30 kr för vuxna. På detta sätt
hoppas vi att fler personer hittar till
badhusen.
I samband med senaste fritidsnämnden
beslutades att införa bestämmelser i
”Bidrags- och stödsystem 2015” som
motverkar toppning inom barn- och
ungdomsidrotten i enlighet med Riksidrottsförbundets riktlinjer. Toppning
tillåts med andra ord från 13-års verksamhet.
Ny taxa på 500 kr per dag har införts för
tillfällig reklam i samband med arrangemang. Detta gäller inte den förening
som har reklamrätten i just den hallen.

Ny fritidsnämnd och ny
medarbetare
Fritidsnämnden kommer under den
närmaste mandatperioden att ledas av
Connie Asterman (s).
Bengt Ströberg, som arbetet med mötesplatser och aktivitetshus har gått i
pension. Han ersätts från februari av
Conny Jönsson. Conny bor i Hässleholm och har en gedigen idrottsbakgrund. Han kommer att vara ansvarig

för bidrag, föreningar och fritidsgårdsverkamhet.

Budget och flerårsplan
Hässleholms Fritid har inte drabbats av
några nedskärningar i förhållande till
förra årets budget. Förvaltningen kommer att fortsätta jobba för att höja bidragen och att arbeta mot de mål som
baseras på fritidsvaneundersökningen
för några år sedan. Målen och vår budget
hittar ni på www.hassleholm.se
Glädjande är att det kommer på sikt att
satsas på Österåsområdet och Qpoolens
simhall.

Sportlovskatalogen 2015
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!
Fyll i era uppgifterna i formuläret
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 vår hemsida under vecka 7.

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.

Skatteinfo Skåneidrotten
Skåneidrotten bjuder in representanter
från samtliga idrottsföreningar till en
informationskväll (2-3 tim) där du kan få
svar på dina frågor och problem inom
skatteområdet. Mer information och
anmälan
hittar
ni
här:
www.hassleholm.se/fritid

Hässleholm nästa – ny app
Hässleholms kommun har nu på
Appstore och GooglePlay, publicerat en
ny app för evenemang och platser inom
kultur- och fritidsområdet i hela kommunen vid namn ”Hässleholm nästa”.
Hässleholm nästa ger en snabb och
enkel överblick över evenemang, händelser och platser på kultur- och fritidsområdet i hela kommunen.
Förvaltningen skickar kontinuerligt
information om matcher och arrangemang bokade vid vårt bokningssystem
till appen. Ni som har arrangemang och
matcher på icke kommunal anläggningar
kan höra av er till fritidsförvaltningen för
att komma med i appen.
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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.

Föreningningar som vill anordna olika
högtidsfirande såsom valborg- nationaloch midsommarfirande ska göra en
egen ansökan hos Polismyndigheten.

Är din förening intresserad av att deltaga, kontakta Helen Persson på tfn:
0721-80 99 71.
2014 ordnades lägret i Tyringe, Hässleholm, Bjärnum-Vittsjö, 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 www.hassleholm.se.

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.

Vår nya medarbetare Conny Jönsson.
Ni når honom på 0451-26 82 12

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.
-----

H ässleholms Fritid vill slutligen
passa på att önska alla en god fortsättning på det nya året.

Tillståndsblankett
ligger
på
www.polisen.se/sv/service/blanketter/ti
llstand/. Kontaktperson är Susanne
Åkerqvist, tfn 114 14.
Fritidskontorets kontaktperson är Fredrik Jansson, tfn 0451-26 82 15.

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