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Fritidschefen har ordet  
 

Hej!  
Föreningarna i Rättviks kommun har en positiv 

medlemsutveckling! Antalet barn och ungdomar i 

kommunen, som är medlemmar i föreningar, i 

åldern 7-20 ökar och är nu uppe i nästan 2 000! 

Detta är ett kvitto på att ni i föreningarna gör ett 

otroligt arbete med att engagera barn och ungdomar 

i verksamheterna. 

Vi ser i en undersökning som gjordes hösten 2018 i 

åk 8 och år 2 i gymnasiet att över 80% av 

ungdomarna i Rättviks tränar/idrottar på sin fritid 

och att 60% är med i en förening! 

Vi från ungdoms- och fritidsenheten vill fortsätta 

med att underlätta för er att få ännu flera barn och 

ungdomar att bli intresserade av att delta i 

föreningsverksamhet. 

Tidigare år har vi kunnat rekvirera statliga medel 

för att kunna erbjuda gratis lovaktiviteter. Pga av 

dröjsmålet med regeringsbildandet och den statliga 

budgetprocessen vet jag i skrivande stund hur det 

blir för 2019. Förhoppningsvis kommer ett besked 

från staten i vårbudgeten att stödet till gratis 

sommarlovsverksamheter för barn mellan 6 och 15 

år blir kvar även 2019. 

Förra året kunde vi ju erbjuda gratis fotbollsskola, 

och simskolor i samverkan med föreningar, samt i 

egen regi konstskola och Spontantältet med 

aktiviteter riktade till högstadieungdomar. 

Utöver att stötta föreningar, så jobbar vi inom 

enheten bl a med att utveckla vår digitala service, 

vandrings- och cykelleder, ungdomsdemokrati-

arbete, öppna fritidsverksamheterna vid 

Ungdomens Hus Wasaborg och fritidsgården 

Santana i Furudal samt anläggningar för motion 

och idrott. 

En spännande fråga som politikerna ska ta ställning 

till under våren är om kommunen ska medverka till 

att en multihall för bollidrott, konserter, evenemang 

etc ska byggas på Hedslundsområdet. 

Vi ses och hörs! 

Bosse Bifrost 

Digital utveckling! 
 

Vi har börjat arbetet med att utveckla vår digitala 

service så att det blir enklare att fixa saker själv! 
 

Det vi jobbar med är att göra det möjligt att: 

• Boka gymnastiksalar och sporthallen själv 

direkt på vår webb-plats. 

• Förenkla passersystem med hanteringen av 

taggar i gymnastiksalarna i Boda och 

Vikarbyn, samt i sporthallen. 

• Föreningar ska själv kunna ändra sina 

föreningsuppgifter och medlemsuppgifter i 

vårt föreningsregister. 

• Föreningar ska själv kunna lämna in/ladda ned 

bidragsansökningar, årsmöteshandlingar etc 

digitalt i vårt bidragshanteringssystem. 
 

Vi återkommer med mer detaljerad information när vi 

kommit längre i arbetet. 

 
  

Vänd 

Föreningsrunda 
 

Var med och visa upp det rika föreningsutbudet i 

Rättviks kommun och rekrytera nya medlemmar! 

Lördagen den 18 maj 2019 kl 11-15 planerar vi att 

genomföra ”föreningsrunda”, likt de populära 

konstrundorna. Vi har skickat ut information om detta 

via brev, annons i Rättviksnytt och mejl till föreningar. 

Senast den 30/3 vill vi ha in föreningarnas anmälan om 

att delta. För mer information/anmälan: 

www.rattvik.se/föreningsrundan.  

  
                        
Ny medarbetare 
 

Vi är glada att presentera ny medarbetare hos oss - 

Anna Larsen-Sörlin. 

Anna efterträder AnnSofi "Tytte" Jurell som 

föreståndare för Ungdomens hus/Wasaborg i Rättvik 

och fritidsgården Santana i Furudal. 
 

Varmt välkommen till oss Anna!  
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Ansökan om föreningsstöd 2019 
samt önskemål om träningstider  
i gymnastiksalar hösten 2019-
våren 2020 
 

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.  
 

När vi på ungdoms- och fritidsenheten gått igenom 

ansökningarna, kallar vi de ”större” föreningarna till 

dialogmöten 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. Dialogmötena 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 ökat 

kontantstöd. Att alltid sträva efter att lämna ifrån 

sig så väl ifyllda och så väl beskrivna berättelser 

och planer som möjligt lönar sig! 

 

Vi försöker också i år att sätta undan en förenings-

pott där föreningar (som är bidragsberättigade) 

kan söka extra bidrag för t ex reparation av 

anläggning/ lokal, inköp, projekt mm. Skicka in 

en ansökan/skrivelse där ni beskriver vad ni 

planerar, kostnader, tidsram, åldersgrupp mm.  

Ansökan måste vi ha senast den 1/10 2019.  

Uppmärksammande av  
medaljörer 
 

Kommunen 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 2018 - april 

2019 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. 

Sid 2 (2) 

Besöksadress:          Postadress:               Telefon:                 E-post:                    
Knihsgatan 13B          795 80 RÄTTVIK              0248-700 00   fritid@rattvik.se             
     
   
 

 

 

 

Föreningsdag (under skoltid)  
september 2019 
 

Vi planerar tillsammans med idrottslärare på 

Rättviksskolan och Furudals skola att för 4:e året 

anordna en föreningsdag för åk 6-9 på skoltid (kl. 09-

14.30). Förra året var 16 föreningar med på dagen och 

presenterade sin verksamhet och erbjöd prova-på-

aktiviteter. De flesta aktiviteterna var i Rättvik. Totalt 

deltog ca 500 elever. Eleverna fick välja 2 prova-på-

aktiveter, en på förmiddagen och en på eftermiddagen. 

Enligt utvärderingen vara föreningar och lärare 

väldigt positiva till dagen och därför kommer vi att 

genomföra en föreningsdag i september (vecka 38) 

2019 igen. Vi har ännu inte fastställt något datum, vi 

återkommer när vi har ett datum.  
 

Medverkande föreningar som är bidragsberättigade 

dvs har 10 medlemmar mellan 7-20 år som bor i 

Rättviks kommun, skickat in ansökan om förenings-

stöd senast den 30/4 2019 och som skickar in 

utvärderingen kommer att få 2 000 kr i bidrag (1 000 

kr/halv dag) för medverkan på föreningsdagen.  
 

Vill din förening vara med på föreningsdag i 

september? 
 

Fyll i bifogad intresseanmälan och skicka tillbaka till 

oss, så återkommer vi med mer information!  
 

 

 

För sent inkommen föreningsstöds-
ansökan kan innebära att bidraget 

minskas eller att ansökan helt avslås. 
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