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Hej!  
Jag skrev förra året att ni föreningar gör ett otroligt 
arbete med att engagera barn och ungdomar i 
verksamheterna, vilket fortfarande gäller i allra högsta 
grad. 

Vi vill från ungdoms- och fritidsenheten fortsätta 
underlätta för er att få barn och ungdomar intresserade 
av att delta i föreningsverksamhet. 
Vi kommer därför även i år att satsa på föreningsdagen 
(friluftsdag) och nu också Fritids- och föreningsmässan i 
samarbete med CCW (Classic Car Week). Dessa två 
tillfällen ger verkligen möjlighet för föreningar att visa 
upp vilka bra verksamheter som bedrivs. 

En utmaning är att kunna erbjuda ALLA barn och 
ungdomar möjlighet att vara med i förenings-
verksamhet, där inte ekonomi, social bakgrund etc är 
ett hinder för att delta. Här kan vi på Ungdoms- och 
fritidsenheten och din förenings riksorganisation vara 
ett bra bollplank. 
Vi kommer även i år att söka statliga medel för att 
kunna erbjuda kostnadsfria sommarlovsaktiviteter för 
barn mellan 6 och 15 år. Förra året kunde vi erbjuda 
barnen gratis fotbollsskola och simskolor i samverkan 
med föreningar! I år vill vi gärna få till aktiviteter som 
också riktar sig till de som är i åldrarna 12-15 år. Kontakta 
gärna mig om ni har idéer! 

Inom enheten jobbar vi detta år bl a med att stötta 
projektet med att få till en aktivitets- och skate-
boardpark på Helsingland, utveckling av Jarlområdet 
med ny belysning på elljusspåret, ungdomsdemokrati-
arbete, fritids-/ föreningsmässa m m. 

Vid kommande föreningsförhandlingar kommer vi att ha 
fokus på din förenings verksamhetsplan för framtiden 
och hur verksamheten ska kunna bli ännu bättre. 

Vi ses! 

Bosse Bifrost 

Classic Car Week i samarbete med ungdoms- och 
fritidsenheten planerar tillsammans anordna en fritids- 
och föreningsmässa i Rättviksparken lördagen den 29 
april kl. 11-15.  

Öppet för alla företag/föreningar verksamma i Rättviks 
kommun som på något sätt bidrar till ett aktivt och 
varierat utbud av fritidsaktiviteter. Möjlighet att 
presentera era verksamheter och ert företag/ 
organisation. Ett fantastiskt tillfälle att visa upp er och 
knyta kontakter med kunder, medlemmar och 
samarbetspartners. Kostnadsfritt att delta och besöka 
mässan.  

Vill er förening/företag vara med på mässan? 
Skicka mejl till: office@classiccarweek.com senast 10/4.  

Har ni frågor/funderingar kontakta Ingela på Classic Car 
Week tfn 0248-109 04. 

 
 

  

 

Fritids-/föreningsmässa 

Nya normer för föreningsbidrag  

fr o m 2017-01-01 
Kommunfullmäktige har den 15/9 2016 antagit nya 
normer för föreningsbidrag, som gäller fr o m 2017-01-01. 
 

- Normer för kommunens stöd till föreningslivets olika 
verksamheter (idrott, ungdom, handikapp, pensionär, kultur- och 

studieförbund, social verksamhet, lönebidrag mm) finns samlade i ett 
häfte.  
- Taxorna för kommunens idrotts- och fritids-
anläggningar höjs fr om 2017-07-01. Taxorna är nu 
indexreglerade.  
- Föreningstaxan avser barn- och ungdomsverksamhet 7-
25 år. Tidigare var åldern 7-20 år.  

Läs normerna på: www.rattvik.se/foreningsbidrag 

 

   
Vänd 

mailto:fritid@rattvik.se
mailto:office@classiccarweek.com


 

Uppmärksammande av  
medaljörer 

Föreningsstödet utgår dels som kontantstöd och 
dels som lokalsubvention i kommunala lokaler. 
 

30 april är slutdatum för inlämning av såväl 
ansökan om föreningsstöd, som ansökan om 
träningstider i kommunens alla gymnastiksalar för 
kommande läsår. Blanketten ”Ansökan om 
föreningsstöd” ska som vanligt kompletteras med 
senaste årsmötesprotokoll, verksamhetsberättelse 
inkl. ekonomisk sådan, revisionsberättelse, 
verksamhetsplan och budget för kommande 
verksamhetsår.  
För nybildade föreningar krävs även att föreningens 
stadgar bifogas. 
 

När vi på ungdoms- och fritidsenheten gått igenom 
ansökningarna, kallar vi de ”större” föreningarna till 
förhandlingar om vilka av respektive förenings 
verksamheter kommunen är beredd att stödja, med 
hur mycket och vilken stödform som är lämplig. De 
”mindre” föreningarna kontaktar vi på samma sätt 
som förra året per telefon. 
Förhandlingarna både per telefon och ”öga mot 
öga” kommer att ske någon gång omkring 
månadsskiftet maj/juni. Vi hör givetvis av oss för att 
bestämma dag och tid! 

 
  
                        
Kom ihåg! 
 

Verksamhetsplanen är numera ett av de viktigare 
dokumenten, när vi fördelar bidragen, så de 
föreningar som har för avsikt att utveckla sin 
verksamhet kan genom att redovisa sådant i sin 
verksamhetsplan ha större chans att få igenom ökat 
kontantstöd. Att alltid sträva efter att lämna ifrån sig 
så väl ifyllda och så väl beskrivna berättelser och 
planer som möjligt lönar sig! 
 
Blanketter finns på: www.rattvik.se/blanketter, som 
kan fyllas i direkt på skärmen! 

Kommunfullmäktige har som tradition att 
uppmärksamma idrottare från Rättviks kommun som 
kommit på medaljplats i minst SM-sammanhang i 
någon idrottsgren.  
 

OBS! Detta gäller idrottare från 15 års ålder upp t o m 
seniorklass (ej veteraner). Vi vill att respektive förening 
fyller i sina medaljörer under perioden maj 2016 - april 
2017 på blanketten ”Ansökan om föreningsstöd”. Vi 
har inte möjlighet att hålla koll och behöver er hjälp! 
Medaljörerna kommer att uppvaktas på Nationaldagen 
den 6 juni. 
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Besök gärna Rättviks kommuns webbplats: www.rattvik.se 

För sent inkommen föreningsstöds-
ansökan kan innebära att bidraget 

minskas eller att ansökan helt avslås. 

 

 

 

 

Sommarskolor:  
simskola, fotbollsskola, tennisskola m m 

Ungdoms- och fritidsenheten får redan nu telefonsamtal 
och mejl från personer som frågar om simskola, 
fotbollsskola, seglarskola m m under sommaren. 
Föräldrar vill veta vilka veckor som föreningar erbjuder 
sommarskola, detta för att planera in semestrar!  Om ni 
redan nu har information om sommarskolor, mejla 
uppgifterna till oss på: fritid@rattvik.se, så lägger vi in 
uppgifterna på www.rattvik.se/sommarskolor. 
 

  
                        

Ansökan om föreningsstöd 
2017 samt önskemål om 

träningstider i gymnastiksalar 
hösten 2017-våren 2018 

Föreningsdag (under skoltid) 

september 2017 

Fredagen den 23 september 2016 genomförde vi 
tillsammans med föreningar och idrottslärare på 
Rättviksskolan och Furudals skola för första gången en 
föreningsdag för skolelever i åk 6-9. Totalt var 14 
föreningar med på dagen och presenterade sin 
verksamhet och erbjöd prova-på-aktiviteter. Totalt deltog 
ca 500 elever. Eleverna fick välja 2 prova-på-aktiveter, en 
på förmiddag och en på eftermiddagen. Enligt 
utvärderingen vara både elever, föreningar och lärare 
väldigt positiva till dagen och därför kommer vi att 
genomföra en föreningsdag i september (vecka 38) 2017 
igen.  
 

Vill er föreningar vara med på en föreningsdag i 
september? 
 

Fyll i bifogad intresseanmälan och skicka tillbaka till oss, så 
återkommer vi med mer information! 
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