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FÖRENINGSINFORMATION
från ungdoms- och fritidsenheten
Inspirations- och föreningsträff

Fritidschefen har ordet
Hej!
Jag heter Bosse Bifrost och började mitt jobb som
fritidschef i höstas. Jag kommer närmast från Falun
där jag jobbat med det mesta inom Falu kommuns
fritidssektor under många år. Det blev totalt 34 år.

Ungdoms- och fritidsenheten i samarbete med SISU
Idrottsutbildarna Dalarna inbjuder till inspirations- och
föreningsträff.

Mars ö201

Onsdagen den 8 april 2015 kl. 18.30- ca 21 på Wasabio.

Det som framförallt lockade mig till Rättvik var att få
möjligheten att jobba med hela bredden inom
ungdoms- och fritidsområdet. Rättvik känns väldigt
spännande och RÄTT för mig!
Min upplevelse är att det är en framåt kommun inom
fritidsområdet med goda möjligheter till en aktiv fritid
med tillgång till anläggningar, härlig natur och ett
aktivt föreningsliv.
Föreningslivet är i mångt och mycket motorn i att
skapa bra fritidsverksamhet för boende i och besökare
till kommunen, i många fall också avgörande om man
vill flytta till och bosätta sig en kommun.
Det händer mycket just nu i kommunen och det som vi
på ungdoms- och fritidsenheten bl a engagerar oss i är
utveckling av; lekplats och träningsmöjligheter vid
Prästskogsvallen, planering för en aktivitets- och
skateboardpark, utveckling av Jarlområdet, ungdomsdemokratiarbete m m.
Vid kommande föreningsförhandlingar kommer vi
också att diskutera hur föreningarnas verksamhet ska
kunna bli ännu bättre och tryggare för alla.
Hörsamma inbjudan och kom till föreningsträffen den
8 april i Wasabion och få inspiration, information och
verktyg till att utveckla din förenings verksamhet.

Program:
- Inspirationsföreläsning med Jim Thuresson.
Jim har en smittsam positiv livsinställning och brukar kallas
Sveriges bästa föreläsare.
Jim beskriver sig själv och sitt budskap så här:
”Just nu är jag mental tränare för 12
professionella basketspelare i Borås Basket,
sitter även i styrelsen i samma klubb samt
ansvarar för den högsta utbildningen i Svensk
Basket dvs. Elittränarutbildningen. Arbetar
deltid i skolan med ämnet Hälsa och Idrott.
Mitt budskap är att alla vinner på om vi bygger miljöer som
inte hindrar utveckling, miljöer där det är tillåtet att berömma
varandra och glädjen är i centrum oavsett nivå.
Jag representerar ett humant ledarskap med mycket kunskap
och glädje. Det som utlovas är en inspirationsföreläsning med
mycket skratt”

-

Information från ungdoms- och fritidsenheten och
SISU Idrottsutbildarna till föreningar i Rättvik.

Anmälan senast 2/4, via mail till carina.flath@rattvik.se
Gratis för ideella föreningar i Rättvik.
För andra intresserade är kostnaden 100 kr/person som
betalas via faktura. Fakturaadress, personnummer/
organisationsnummer ska anges i anmälan. För alla
gäller att om någon föranmäld inte kommer faktureras
100 kr.

Vi ses!
Bosse

Besöksadress:
Knihsgatan 13B

Se separat inbjudan i detta utskick!

Postadress:
795 80 RÄTTVIK

Telefon:
0248-70 000

E-post:
Telefax:
Anmälan mm;
fritid@rattvik.se
0248-517 46

Se separat inbjudan i detta utskick!
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Ansökan om föreningsstöd
2015 samt önskemål om
träningstider i gymnastiksalar
hösten 2015-våren 2016

Föreningsregister m m
på webben!
Nu kan du söka i föreningsregister och söka lediga tider i
våra gymnastiksalar/sporthall direkt på webben!

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

www.rattvik.se/foreningsregister
www.rattvik.se/lokalbokning

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 tid!

Uppmärksammande av
SM-medaljörer
Kommunfullmäktige har som tradition att
uppmärksamma idrottsungdomar från Rättviks
kommun som kommit på medaljplats i minst SMsammanhang i någon idrottsgren.
OBS! Detta gäller idrottsungdomar från 15 års ålder
upp t o m seniorklass.
Ej veteraner! Därför finns det nu en ruta på
blanketten ”Ansökan om föreningsstöd” där vi vill
att föreningarna fyller i sina medaljörer under
perioden maj 2014 - april 2015. Vi har inte möjlighet
att hålla koll och behöver er hjälp!

Sommarskolor:
simskola, fotbollsskola, tennisskola m m

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 även på: www.rattvik.se/blanketter,
som kan fyllas i direkt på skärmen!

För sent inkommen ansökan =
inget kommunalt föreningsstöd!

Ungdoms- och fritidsenheten får redan nu telefonsamtal
och mail 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, maila
uppgifterna till oss på: fritid@rattvik.se, så lägger vi in
uppgifterna på www.rattvik.se/ sommarskolor.

Har din förening behov av flera
ledare?
Finns det ungdomar födda 1998 i din förening som skulle
vara lämpliga som föreningsledare? Uppmana lämpliga
ungdomar ansöka om feriearbete/sommarjobb på
Sommarkul.

Mer information finns i detta utskick!

Besök gärna Rättviks kommuns webbplats: www.rattvik.se
Besöksadress:
Knihsgatan 13B

Postadress:
795 80 RÄTTVIK

Telefon:
0248-70 000

E-post:
fritid@rattvik.se

Telefax:
0248-517 46

