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Havremagasinet
Det sex våningsplan höga magasinet är
ombyggt till kontor för barn- och utbildningsförvaltningen, IT-avdelningen
och Hässleholms Fritid.
Fritidskontoret kommer att hålla till på
markplanet vilket gör att tillgängligheten även fortsättningsvis är god för alla
våra besökare. Det finns en reception
när man kommer in där man får anmäla
sig. Vi ser gärna att man bokar tid
med den man söker. Kommer man
oanmäld finns tyvärr risken att den
du söker inte är på plats.

Bidrags- och stödsystemet
Verksamhetsbidrag
För att erhålla verksamhetsbidrag måste
man ha minst 50 deltagartillfälle för varje
halvår i stället för 100 deltagartillfälle per
år. Detta för att vi gått över till två ansökningar per år i stället får ett.
• För att läsa hela Bidrags- och
stödsystemet se:
http://www.hassleholm.se/download/1
8.3e6e661b15fc34d313270d27/1510922
687003/Bidrag%20och%20st%C3%B6d
system%202018.pdf
Maxbelopp för lokalbidrag är ändrat.
Tänk på att ändringen inför 2017 påver-

kar utbetalningen 2018. Har man 100-299
deltagartilfälle så är maxbeloppet för lokalbidraget 40 000 kr, annars följer man
samma trappa som tidigare.

ApN (aktivitetskort på nätet)
Främst för IOS-operativen, har ApN,
lanserat en mobilwebb,
https://aktivitetskort.se/m,
för registrering av aktiviteter i APN.
Funktionaiteten i mobilwebben fungerar
endast för registrering av aktiviteter. Underlätta genom att lägg en genväg via
heskärmen på telefonen.
Tänk på att registrera närvaron i anslutningen till aktiviteten.
På gång i ApN
Den 10 januari kommer ApN att publicera förändringar rörande lösenordshanteringen. I korthet innebär detta att:
1.
Ledare och föreningsadministratörer som har en e-post kommer
att kunna återställa sitt lösenord
genom en "glömt lösenord"funktion.
2.
Ledare och föreningsadministratörer får tillgång till en sida "mina
uppgifter", där de själva kan redigera lösenord, e-post och telefonnummer.
3.
Föreningsadministratörer kan
inte längre ändra lösenord eller
andra uppgifter för andra ledare/föreningsadministratörer. Om
det är första gången ledaren läggs
in, kan föreningsadministratören
välja lösenord och skriva in e-post.
4.
E-postadress blir en obligatorisk
uppgift vid tillägg av ny ledare.
5.
Ledare och föreningsadministratörer kommer en gång per år att
uppmanas att kontrollera att deras
uppgifter stämmer. Denna uppmaning kommer att gå ut till alla en
första gång när den nya lösenordshanteringen sätts i drift.

6.

Användare kan ringa APN:s
support (090-16 16 60) för att
ändra sin e-post, om de kan verifiera sin identitet med bank-ID.

Bokningsansvarig
På webben ser man enkelt vilka bokningobjekt som finns och vilka tider som
är lediga. Alla föreningar ska ha en utsedd bokningsansvarig. Dessutom ska
alla bokningsförfrågningar ske via webben.
fri.hassleholm.se/bokning/
Har man frågor kontakta:
Rickard Mohlin
rickard.mohlin@hassleholm.se

Bidragsmeddelande
Från och med nästa år slutar vi med att
skicka ut bidragsmeddelande för följande bidrag:
Verksamhetsbidrag
Lokalbidrag,
Kommunala pensionärsrådet
Samrådsgruppen för handikappsorganisationer
Kartritningsbidrag

Föreningshandlingar
Skicka in föreningshandlingarna senast
en månad efter årsmöte. Har föreningen
inte skickat in föreningshandlingarna i
tid blir man avregistrerad som bidragsberättigad förening och bidrag betalas
inte ut.
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Besparing för Fritid
Hässleholms Fritid har tyvärr drabbats
av en besparing på 1 miljon kronor i
2018 års budget. I nuläget är det inte
bestämt hur besparingen ska ske. På
något sätt måste det tyvärr drabba någon
av våra budgetposter.

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. Hässleholms Fritid sammanställer årligen en
lista med aktiviteter och öppettider inför
sportlovet och vi ser gärna att ni är med!
Fyll i era uppgifter i formuläret på
www.hassleholm.se/sportlovsanmälan20
18
Uppgifterna måste vara inskickade senast den 28 januari för att komma med.
Sportlovskatalogen publiceras på kommunens hemsida under vecka 7.

Personalförändringar
Fritidskontoret
Henrik Samevik har tillträtt som stf
förvaltningschef under Stefan Larssons
tjänstledighet. Samtidigt vikarierar Henrik Svensson som avd chef i stället för
Henrik Samevik. Monica Lundström har
lämnat badhusorganisationen och har
tagit Camilla Knutssons plats på förvaltFör
ytterligare information kontakta:
ningen.
Fritidsförvaltningen
Henrik
Samevik, Avdelningschef
Tyrs Hov
henrik.samevik@hassleholm.se

Under Henrik Svensson tjänstledighet
har Jonas Kronholm tillträtt som föreståndare för Tyrs Hov. Marcus Svensson
är anställd som vaktmästare t.o.m juni
2018.

Tel 0451-26 82 06

Badhusorganisationen
Eva-Lotta Gustafsson har tillträtt som
ny badchef.

Milspår
Under året har Hässleholms fritid märkt
ut ett milspår. Starten går från Hässleholmsgården och går ut mot Mölleröds
Kungsgård och Finjasjön innan man
vänder hemmåt igen.

Föreningsservice
Tyvärr gör flytten till Havremagasinet att
vi inte har möjlighet till att låna ut AVutrustning. Det som vi kan hantera är
om ni har färdigt material till att kopiera i
A4-format. Då kontaktar man:
thomas.lindahl@hassleholm.se

Ledarstipendium
Fritidsnämnden var enig när de valde att
utse två ledarstipendiater, Camilla Persson (Sösdala SS) och Zofie Hodos
Malmgren (Tyresvingen)

Camilla Persson, Sösdala SS

Med en till synes aldrig sinande energi,
ett stort engagemang och ett hjärta som
klappar för Sösdala Simsällskap driver
Camilla Persson föreningen framåt. Hon
hade knappt börjat gå när hon blev aktiv
medlem och har under åren haft otaliga
roller. Hon sitter nu som ordförande och
tillika huvudtränare i föreningen som
hennes pappa var med och startade i
september 1968.
Genom dansen har Zofie Hodos Malmgren medvetet arbetat för gemenskap
och mot utanförskap. Hon är en ambassadör för föreningslivet där det krävs
folk som är villiga att dela med sig av sin
tid och ork för att leda och inspirera
andra. Som ordförande och ledare har
hon en viktig position i Tyresvingens
verksamhet.

Zofie Hodos Malmgren, Tyresvingen

