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Datum

2019-03-20
Samhällsutvecklingsförvaltningen
Ungdoms- och fritidsenheten
Carina Flat, 0248-702 26
carina.flath@rattvik.se

Vill din förening vara med på föreningsdag i september
2019?
Vi planerar tillsammans med idrottslärare på Rättviksskolan och Furudal skola att
för 4:e året anordna en föreningsdag för åk 6-9 på skoltid (kl. 09-14.30, lunch kl.
11-12.30).
Förhoppningen är att en föreningsdag ska stärka samverkan mellan föreningar /
organisationer som finns i Rättvik, öka föreningslivet synlighet i samhället samt fler
nya medlemmar till föreningen.
Totalt var 16 föreningar med på dagen 2018 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. Flertalet av
aktiviteterna var i centrala Rättvik, detta för att eleverna själva ska kunna förflytta
sig till aktiviteterna. Enligt utvärdering var föreningar och lärare väldigt positiva
till dagen och därför kommer vi att genomföra en föreningsdag i september 2019
(vecka 38) igen. Datum är ej fastställt ännu, men vi återkommer med datum.
Medverkande föreningar som är *) bidragsberättigade och som medverkar på
föreningsdagen och skickar in utvärdering kommer att få 2 000 kronor i bidrag
(1 000 kronor för medverkan halvdag).
Bidragsberättigad dvs har 10 medlemmar mellan 7-20 år som bor i Rättviks
kommun och som skickat in ansökan om föreningsstöd med tillhörande handlingar
senast den 30/4 2019 till ungdoms- och fritidsenheten.
*)

Webbplats

E-post

Organisationsnr

Rättviks kommun

rattvik.se

fritid@rattvik.se

212000-2171

Postadress

Besöksadress

Telefon

Bankgiro

795 80 Rättvik

Knihsgatan 13
795 31 Rättvik

0248-70 000 vx

469-9179

Datum

2019-03-20

Vår förening vill vara med på föreningsdag under skoltid i september 2019
Förening

Kontaktperson

Tfn

E-post

Kort beskrivning av er prova-på-aktivitet:

Max antal elever per aktivitet: ___________
Aktivitet 1 ca kl. 09-11
Aktivitet 2 ca kl. 12.30-14.30
Vi återkommer med mer information!
Lämna/skicka uppgifterna till Rättviks kommun, Ungdoms- och fritidsenheten, 795 80
Rättvik, besöksadress Ungdomens hus/Wasaborg, Knihsgatan 13B, e-post:
fritid@rattvik.se, senast 30/4 2019!
Samtycke enligt Dataskyddsförordningen (GDPR)
Jag samtycker till att mina personuppgifter behandlas i Rättviks kommuns datasystem. Personuppgifterna
används för planering och genomförandet av en föreningsdag hösten 2019. Mina personuppgifter kan komma
att lämnas ut i egenskap av allmän offentlig handling. Vid frågor om hur Rättviks kommun behandlar mina
personuppgifter kan jag kontakta kommunens dataskyddsombud via kommunens växel: 0248-700 00.
Jag har härmed informerats om hur kommunen behandlar personuppgifter och samtycker härmed till
behandlingen:
____________________
Underskrift
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