Till idrottsföreningar i Hylte Kommun
Då var idrottsåret 2014 snart till ända, och det är dags för årets föreningsbrev.
Ett stort TACK till er föreningar för ett gott samarbete under året! Ni gör ett fantastiskt jobb med
att ta hand om våra idrottsutövare runt om i kommunen. Bra jobbat!
Detta har hänt
Josefine gick på föräldraledighet i november 2013, och Josef Önnhed, som i vanliga fall jobbar som
hälsoutvecklare på Örnahallen har varit t.f. Fritids- och folkhälsochef under året. Josefine började
jobba den 15 december igen, och Josef kommer att återgå till sin tjänst som hälsoutvecklare efter
årsskiftet.
Idrottsskolan har fortsatt även detta läsår, och är oerhört uppskattat bland barn och föräldrar!
Alla idrottsföreningar som vill får vara med, varje förening får ett visst antal tillfällen till
förfogande för sin idrott. Vi hoppas att ni föreningar ser detta som ett tillfälle att få arbeta
tillsammans över föreningsgränserna, och för att få fler barn och ungdomar att leka fram ett
intresse för idrott och hälsa. Under våren kommer vi att skicka ut info om nästa års Idrottsskola
där ni kan anmäla ert intresse om att vara med.
Lördagen den 30:e augusti kunde äntligen ett renoverat Örnahallens Hälsocenter nyinvigas. Ett
mer attraktivt Örnahallens Hälsocenter är positivt för både föreningsliv och för övriga invånare i
Hylte kommun, ung som äldre. Vi vill passa på att tacka er föreningar för det tålamod och
överseende ni visat i samband med renoveringen.
Årets ungdomsledarpris gick i år till Thomas Ericson (Unnaryds GoIF) och Johan Järviö (Hyltebruks
IF). Stort grattis!
Under senhösten 2013 lanserade kommunen olika e-tjänster, däribland ansökan om LOK-stöd och
ledarutbildningsbidrag. Många föreningar nyttjar e-tjänsterna, men vår förhoppning är att fler
föreningar tar tillfället i akt och använder den vid nästa ansökan.
Föreningsmöte
I vanliga fall brukar vi ha ett föreningsmöte i slutet av januari, men under 2015 så avvaktar vi med
det mötet, då vi just nu planerar en inspirationskväll som kommer att vara riktad mot både
styrelsen och ledare i föreningarna. Mer information om detta kommer att skickas ut via mail i
början av nästa år.
Sportlovsprogrammet 2015
Från och med 2015 kommer sportlovsprogrammet endast att finnas digitalt på kommunens
webbplats. Vi kommer att sätta upp affischer i skolorna och på anslagstavlor runt om i
kommunen, men barnen kommer alltså inte att få programmet i pappersform.
Anmälan till Sportlovsprogrammet 2015 görs via ett online-formulär på kommunens hemsida:
http://www.esmaker.net/nx2/s.aspx?id=a0edae944284
Anmälan ska vara kommunen tillhanda senast den 31 januari för att komma med på affischen.
Om anmälan kommer in efter det, så kommer aktiviteten endast finnas med på webbplatsen.
Vi hoppas att ni föreningar ställer upp med aktiviteter för barnen runt om i kommunen.

Föreningsnytt
Numera skickar vi vanligtvis inte ut nyheter som ”mass-mail”. Istället kan man prenumerera på
nyhetsbrevet ”Föreningsnytt”. Det gör man genom att anmäla sin e-postadress till nyhetsbrevet
via länken: http://hylte.se/kulturfritid/fritidochforening/foreningsnytt. Sprid gärna denna info i
era föreningar, så att fler personer i föreningen kan ta del av informationen!
Årets enkät till Idrottsföreningar
Anledningen till att vi gör en årlig enkät som vi vill att ni föreningar ska fylla i, är att vi har
serviceåtagande som vi skall uppfylla, och då utgår vi från svaren på denna enkät.
Enkätundersökningen har gjorts årligen sen 2010, vilket innebär att vi kan jämföra med tidigare
år, om det blivit någon förbättring eller försämring. 2014 svarade 15 föreningar på enkäten.
Fråga
1.1 Service
1.2 Tillgänglighet
2.1 Hemsidan - Tydlighet
2.2 Hemsidan - Rätt info
3 Nöjd med
föreningsmöten

Nöjd eller mer än nöjd(År 2013 inom parentes)
100 % (100 %)
100 % (100 %)
93 % (100 %)
93 % (100 %)
100 % (100 %)

Vi hoppas att ni tar er tid att fylla i de 5 frågorna, och lämna eventuella andra synpunkter i
kommande enkät, som kommer att skickas ut via mail i januari.
Dialogmöte
Vi vill gärna komma ut till er föreningar för ett dialogmöte. Där vi kan prata lite om hur ni jobbar i
er förening och om hur vi kan samarbeta mellan föreningen och kommunen. Föreningar som är
intresserade av detta får gärna höra av sej med ett datumförslag då vi kan komma till er.
Bidragsansökningar
Under 2014 ändrade vi våra allmänna bestämmelser för bidrag. Ansökan som inkommer inom en
månad efter sista ansökningsdag ska betalas ut med ett avdrag på 25 %. Senare ansökningar tas
inte upp till prövning. Detta gäller alla bidrag. Det är alltså viktigt att ni ansöker om bidragen i tid!
Vi ändrade även reglerna gällande LOK-stöd.
Kortfattat gäller följande:
 Stödberättigade deltagare 7-25 år (6 kr) (tidigare 7-20 år)
 Bidrag per grupptillfälle (20 kr) (benämndes tidigare sammankomst)
 Sista ansökningsdag 28 februari (29 feb skottår) och 31 augusti (tidigare 15 feb, respektive
15 augusti)
Tänk på att ni måste ansöka om LOK-stöd hos kommunen! Ansökan till IdrottOnline gäller endast
det statliga bidraget!
Blanketter för ansökan om diverse bidrag finns på kommunens hemsida www.hylte.se under
självservice. För att beviljas bidrag skall verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport,
revisionsberättelse gällande föregående år, ett uppdaterat föreningsregister samt alkohol- och
drogpolicy, inlämnas till arbets- och näringslivskontoret en gång om året.
Hylte kommuns bidragsnormer finns att läsa och ladda ner från kommunens hemsida
www.hylte.se under Kultur och fritid, Fritid och förening, föreningsbidrag. Ni hittar dem som en
PDF-fil under relaterad info i högermarginalen.

Datum för bidragsansökningar:
Ansökan om lokal- och anläggningsbidrag ska vara inlämnad senast 2015-04-30.
Ansökningsdatum för Investeringsbidrag ska vara inlämnad senast 2015-09-30.
Ansökningsdatum för lokalt aktivitetsstöd är den 28 februari (29 feb skottår) och 31 augusti.
Ansökningsdatum för ledarutbildningsbidrag är senast 3 månader efter utbildningen.
Ansökan om säsongstider
Sista dagen för ansökan om säsongstider för kommande säsong är den 31 mars. Sedan
sammanställer vi era ansökningar och kallar till ett hallfördelningsmöte som hålls i maj.
Fördelning av säsongstider på konstgräset hålls i november/december.
Konstgräsplanen
Görs bedömningen att planen inte är i spelbart skick, under vintersäsongen, ska aktuella
föreningar kontaktas. Om man inte kan göra en bedömning av planens spelbarhet på förhand och
idrottsföreningarna konstaterar inför sin träning att planen helt eller delvis inte är i spelbart skick
så ska detta meddelas helst dagen efter, dock senast efter tre dagar till bokningen, för att reglera
avgiften.
Föreningsrabatt på Örnahallens Hälsocenter
Alla medlemmar i en förening har 10 % rabatt på Örnahallens Hälsocenter. En blankett, som ska
skrivas på av någon i styrelsen ska lämnas i Örnahallens reception när kortet hämtas ut.
Blanketten hittar ni på www.hylte.se/ornahallen under föreningar. Ni har även möjlighet boka
föreningspaket med föreläsningar och gruppträning. Läs mer om de olika alternativen och priser
på sidan: http://www.hylte.se/kulturfritid/ornahallenshalsocenter/foreningar/foreningspaket
Viktiga datum under året
31 mars – Sista datum för ansökan om halltider för säsongen 2015/2016
30 april – Underlag för halltider ska vara utskickat till föreningarna från kommunen
Maj – Hallfördelningsmöte
November - Fördelning av tider på konstgräset

God Jul & Gott Nytt År!
Önskar Arbets- och näringslivskontoret,
Josefine Eirefelt, Fritids- och Folkhälsochef
Josef Önnhed, t.f. Fritids- och Folkhälsochef &
Nancy Bertilsson, Fritidshandläggare

