Föreningsnytt

Mars - 2018

Bidragsberättigad ålder ändrad för barn- och ungdomsföreningar
Från och med 1 januari 2018 är den bidragsberättigade åldern för barn- och ungdomsföreningar
ändrad från 7-20 år till att gälla åldersgruppen 7-25 år. Det är en anpassning till Riksidrottsförbundets regler som sedan några år godkänner deltagare upp till 25 år vid ansökan om Lokalt
aktivitetsstöd.

Lokalt aktivitetsstöd
Idrottsföreningar

Idrottsföreningar som söker Lokalt aktivitetsstöd och närvarorapporterar i IdrottOnline fortsätter som
tidigare att närvarorapportera deltagare upp till 25 år. Kommunfilen skapas i IdrottOnline, importeras i
kommunens system och där blir deltagare i åldern 7-25 år godkända.

Övriga föreningar
Övriga föreningar som söker Lokalt aktivitetsstöd kan från och med period 1/2018 (1 jan-30 jun 2018)
närvarorapportera deltagare upp till 25 år. I övrigt inga förändringar.

Föreningar för personer med funktionsnedsättning eller pensionärsföreninar
Inga förändringar, föreningarna söker som vanligt.

Lokal- och anläggningsbidrag
Bidragsberättigade medlemmar i åldern 7-25 år ligger till grund för ansökan. De föreningar som redan har
inlämnat sin ansökan och uppdaterat sina uppgifter i föreningsregistret behöver inte göra något, vi hämtar
uppgift om antal medlemmar (7-25 år) från medlemssidan i föreningsregistret.

Föreningsregister och årsmöteshandlingar
Samtliga föreningar ska årligen direkt efter årsmötet uppdatera sina uppgifter i föreningssregistret.
Glöm inte att lägga in antal medlemmar. Alla föreningar ska ha fått inloggningsuppgifter till systemet.
Kontakta Nina Brunhage, nina.brunhage@varberg.se om ni har problem med att logga in eller saknar
inloggningsuppgifter.
Föreningar som söker bidrag ska årligen inlämna följande handlingar: Verksamhetsberättelse, resultat- och
balansräkning, revisionsberättelse och årsmötesprotokoll.

Föreningsnytt
Anmälan av medaljörer
Har någon i din förening tagit medalj under 2017?
Kultur- och fritidsnämnden vill uppmärksamma goda idrottsprestationer och uppvaktar varje år
medaljörer i lag- eller individuella mästerskap.
Uppvaktningen sker i Societetsparken den 6 juni i samband med nationaldagsfirandet.

Villkor
•

Guldmedaljör i SM eller NM på junior- och seniornivå

•

Guld- silver- eller bronsmedaljör i EM, VM eller OS på junior- och seniornivå

•

Medaljören ska vara född eller folkbokförd i Varbergs kommun

•

*Föreningen ska tillhöra en riksorganisation och ha sitt säte i Varbergs kommun

•

Tävlingen ska vara sanktionerad som mästerskapstävling av Riksidrottsförbundet

*Gäller det EM, VM eller OS finns inget krav på att föreningen ska ha sitt säte i Varbergs kommun.

Mejla anmälan av medaljör/medaljörer senast 2018-05-01 till nina.brunhage@varberg.se

Ange i anmälan
•

Föreningens namn

•

Medaljörens eller lagets kontaktuppgifter

•

Mästerskapstitel

•

Tävlingsdag/tävlingsdagar
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Ny bad- och simanläggning
Som du säkert vet ska en ny bad- och simanläggning byggas på Håsten. Anläggningen kommer att ligga
där Håstens simhall ligger idag, men blir större.

Ny mötesplats för aktivitet och hälsa
I den nya anläggningen planeras bland annat en 50-metersbassäng, en undervisningsbassäng med höjoch sänkbar botten samt ett aktivitetsbad med rutschkanor. Bad- och simanläggningen kommer att byggas
ihop med befintlig ishall och gym för att tillsammans bilda en mötesplats för aktivitet och hälsa som är
tillgänglig för alla.

Tidplan
Under våren 2018 är Håstens simhall öppen som vanligt. Till sommaren stänger simhallen och rivning
sker hösten 2018. Byggnationen av den nya anläggningen påbörjas hösten 2018 och beräknas vara klart
våren 2021.

Mer information
Följ gärna arbetet på www.varberg.se Här kan du även prenumerera på nyheter om projektet. Vid frågor
går det bra att kontakta kommunens kundservice Varberg direkt, telefon 0340-880 00.

www.varberg.se/varbergvaxer

Föreningsnytt
Varberg direkt - Varbergs kommuns nya gemensamma kundservice
Med Varberg direkt, som startade 1 februari 2018, vill vi förenkla vardagen för Varbergs kommuninvånare.
Det ska vara enkelt för människor att kontakta Varbergs kommun. Vi vill öka tillgängligheten,
kommunikationen och återkopplingen till Varbergs medborgare, föreningar, företagare och besökare,
så att de på ett snabbt och effektivt sätt får den hjälp som de behöver. Från och med maj 2018 kommer
de som besöker Varberg direkt även att kunna göra ärenden hos personal från försäkringskassan,
arbetsförmedlingen och skatteverket. Varberg direkt når ni på telefon 0340-880 00, eller genom att e-posta
varbergdirekt@varberg.se

Ny ingång
När Varberg direkt startar låses dörrarna till entrén på Norrgatan 25 och besökare är istället välkomna till
Varberg direkts entré, i stadshus C på Norra Vallgatan 14, mittemot Brännvinsringen. De som söker någon
tjänsteperson på exempelvis kultur- och fritidsförvaltningen går då först till Varberg direkt som kontaktar
personen i fråga och ser om den är tillgänglig.

Experter på dina frågor
Personalen på Varberg direkt är indelade i fem olika kompetensteam, bestående av kommunvägledare som
ansvarar för enklare frågor och ärenden som förvaltningarna har hand om idag.
• Barn, skola och utbildning
• Kultur, fritid och föreningsliv
• Bygga, bo och miljö
• Social omsorg
• Näringslivsfrågor
För er föreningar är det gruppen ”Kultur, fritid och föreningsliv” som har hand om era frågor. Vid behov
skickar Varberg direkt frågan vidare till någon på kultur och fritidsförvaltningen som har mer kunskap. Ni
som tar kontakt får alltid en återkoppling, antingen av Varberg direkt, eller av en tjänsteperson på kulturoch fritidsförvaltningen. I bidragsfrågor av mer specifik art går det bra att fortsatt mejla Nina Brunhage,
nina.brunhage@varberg.se

Öppettider Varberg direkt
Måndag-onsdag 8-17
Torsdag 8-18
Fredag 8-16

Kontaktperson

Föreningsutvecklare Nina Brunhage
nina.brunhage@varberg.se

Adress:

Kultur- och fritidsförvaltningen
432 80 Varberg,
Besöksadress: Norra Vallgatan 14

Webbplats

www.varberg.se

