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Till idrottsföreningar i Hylte Kommun 
 

Då var snart idrottsåret 2012 till ända, och det är dags för mej, Nancy, att sammanfatta året som har 
gått i årets föreningsbrev. 
Jag vill börja med att tacka alla föreningar för ett gott samarbete under året! 
Ni gör ett fantastiskt jobb med att ta hand om våra barn och ungdomar i kommunen. Bra jobbat!  
 
Under hösten 2012 startade idrottsskolan för barn i årskurs 2. Detta är väldigt uppskattat från barnen. 
Vi har tänkt att det ska vara återkommande även nästa läsår. 
Tanken är som tidigare att alla idrottsföreningar som vill får vara med, och att varje förening för ett 
visst antal gånger till förfogande för sin sport, under säsongen.  
Vi hoppas att ni föreningar ser detta som ett tillfälle att få arbeta tillsammans över föreningsgränserna, 
och för att få fler barn och ungdomar att leka fram ett intresse för idrott och hälsa. 
På föreningsmötet, se datum och tid nedan, tänkte vi ha en punkt med Idrottsskolan där vi vill höra era 
åsikter. Det finns säkert saker vi kan ta lärdom av efter första året! 
 
Vi fick in flera kandidater till Årets ungdomsledarpris. I år gick priset till Joel Haglund i Zenshinkai. 
Grattis! 
 
För att tillgodose fler träningstider sattes en vikvägg upp i Ga. Hallen. 
 
Vi hade anläggningsmöte på Örnvallen, där föreningar som tränar på Örnvallen bjöds in för att prata 
om anläggningen. 
 
I Örnahallen kan vi nu erbjuda trådlöst internet till de föreningar som behöver vid arrangemang. 
 
Till hösten har vi tänkt ha en föreningsdag igen, där alla kommunens föreningar ska få visa upp sej. 
Har ni funderar och förslag för detta så ta gärna med dem till föreningsmötet i januari. 
 
Kommunen ska börja erbjuda kommuninvånarna olika e-tjänster. Jag jobbar för att få in 
bidragsansökningar som e-tjänster för er föreningar. Då söks allt digitalt via nätet, och ansökningarna 
signeras med E-legitimation. Vi hoppas på att det kommer igång under 2013. 
 
Föreningsmöte 
Måndagen den 21 januari 2013 kl. 18.00 i Hörsalen vid biblioteket i Hyltebruk bjuder vi in 
kommunens samtliga idrottsföreningar till årets föreningsmöte. Max två deltagare/förening, anmälan 
till Nancy senast den 20 januari. Om ni har något speciellt som ni vill ta upp, så får ni gärna meddela 
detta vid anmälan. Josefine Eirefelt, som är Fritids- och folkhälsochef och jag kommer från 
kommunen. 
 
Dialogmöte 
Jag och Josefine vill gärna komma ut till er föreningar för ett dialogmöte. Där vi kan prata lite om hur 
ni jobbar i er förening och om hur vi kan samarbeta mellan föreningen och kommunen. Föreningar 
som är intresserade av detta får gärna höra av sej med ett datumförslag då vi kan komma till er. 
 
Bokningar via webben – www.hylte.se/bokning  
Är det föreningar som inte har några inloggningsuppgifter, men som önskar detta, kontakta 
undertecknad så ordnar vi det. 
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Taggsystem 
Taggsystemen till idrottsanläggningarna fungerar bra. En gång om året görs en inventering av 
föreningarnas taggar. Då skickar jag ut en sammanställning på vilka taggar ni i föreningen har. 
Därefter ska en återkoppling ske, att varje tagg är kopplad till rätt tränare. Om en tränare slutar skall 
taggen återlämnas till styrelsen, som sen meddelar mej om att den antingen ska spärras och sättas som 
vakant, eller om den ska skrivas över på någon annan ledare. Jag lämnar inte ut några nya taggar om 
jag inte fått godkännande av någon i styrelsen. 
Om en tagg blir spärrad efter tre felaktiga pinkodsförsök, så är det bara att ringa till mej så spärrar jag 
upp den. 
 
Bidragsansökningar 
Blanketter för ansökan om diverse bidrag finns på kommunens hemsida, www.hylte.se under menyn 
Blanketter (i toppmenyn uppe till höger), Kultur och fritid. Verksamhetsberättelsen ska inlämnas 
snarast efter att årsmöte hållits.  
För att beviljas bidrag skall verksamhetsberättelse (där ni även ha med av en kort redovisning om hur 
föreningen arbetat med sin drogpolicy), ekonomisk rapport, revisionsberättelse gällande föregående år, 
ett uppdaterat föreningsregister samt alkohol-/drogpolicy, inlämnas till arbets- och näringslivskontoret 
en gång om året. Om dessa inte är inlämnade ses bidragsansökan som ogiltig, och återsänds.  
 
Ansökan måste även ha inkommit i tid. För sent inkommen ansökan upptas ej till prövning. 
Hylte kommuns bidragsnormer finns att läsa och ladda ner från kommunens hemsida www.hylte.se 
under Kultur och fritid, Fritid och förening, föreningsbidrag. Ni hittar dem som en PDF-fil under 
relaterad info i högermarginalen. 
 
Tänk på att ni måste ansöka om LOK-stöd även hos kommunen! Det räcker inte med att göra det via 
IdrottOnline!  
Blankett för ansökan finns i blankettarkivet på kommunens hemsida. Det går även bra att skriva ut 
sidan med ansökan som ni gör till IdrottOnline, där ordförande, kassör eller LOK-stödsansvarig skriver 
på och skickar in till kommunen. Tänk på att ansökan skall vara kommunen tillhanda den 15 feb och 
15 aug. 
 
I bidragsnormerna står det följande om försent inkommen LOK-stöds ansökan: 
3.5 För sent inkommen ansökan ger som huvudregel inte rätt till bidrag. 

 Ansökan som inkommer inom tre veckor efter ansökningstidens utgång berättigar till bidraget 
med avdrag för en förseningsavgift på 10 % av bidraget, om inte prövning enligt tredje stycket 
ger en högre tilldelning. 

 Om synnerliga skäl finns för att en ansökan inkommit efter respektive ansökningsdatum, 
beroende på omständigheter som föreningen uppenbarligen inte har kunnat råda över, finns 
möjlighet att efter särskild prövning ändå få bidrag eller del av bidrag. 

 Ofullständig eller felaktig ansökan kan kompletteras till ett datum angivet av Arbets- och 
näringslivsnämndens. Inkommer ingen komplettering, eller inkommer kompletteringen för 
sent, avvisas ansökan helt eller i de delar ansökan är ofullständig eller felaktig. 

 Bidrag kan inte i något fall utbetalas om ansökan för respektive period har inkommit efter den 
15/12 respektive den 15/6. 
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Ansökan om säsongstider 
Sista dagen för ansökan om säsongstider för kommande säsong är den 31 mars.  Sedan sammanställer 
jag era ansökningar och kallar till ett hallfördelningsmöte som blir i maj. 
Fördelning av säsongstider på konstgräset hålls i november. 
 
Konstgräsplanen 
Görs bedömningen att planen inte är i spelbart skick, under vintersäsongen, ska aktuella föreningar 
kontaktas. Om man inte kan göra en bedömning av planens spelbarhet på förhand och 
idrottsföreningarna konstaterar inför sin träning att planen helt eller delvis inte är i spelbart skick så 
ska detta meddelas helst dagen efter, dock senast efter tre dagar till bokningen, för att reglera avgiften. 
 
Föreningsregister  
Föreningsregistret ska uppdateras en gång om året, snarast efter årsmötet. Detta för att det alltid ska 
finna aktuella uppgifter till föreningen. Föreningsregistret hittar ni på hemsidan www.hylte.se/forening  
Den mesta informationen sker numera via e-post. Det är därför viktigt att ni hör av er ifall ni byter 
adress. 
 
Föreningsrabatt på Örnahallens Hälsocenter 
Alla medlemmar i en förening har 10% rabatt på Örnahallens Hälsocenter. En blankett, som ska 
skrivas på av någon i styrelsen ska lämnas i Örnahallens reception när kortet hämtas ut. Blanketten 
hittar ni på www.hylte.se/ornahallen under föreningar. 
 
Viktiga datum under året 
21 januari – Föreningsmöte för samtliga kommunens idrottsföreningar, Hörsalen 18.00 
31 mars – Senaste datum för ansökan om halltider för säsongen 12/13 
30 april – Underlag för halltider ska vara utskickat till föreningarna från kommunen 
Maj – Hallfördelningsmöte 
November - fördelning av tider på konstgräset 
 
Datum för bidragsansökningar: 
Ansökan om lokal- och anläggningsbidrag ska vara inlämnad senast 2013-04-30. 
Ansökningsdatum för Investeringsbidrag ska vara inlämnad senast 2013-09-30.  
Ansökningsdatum för lokalt aktivitetsstöd är den 15 februari respektive den 15 augusti.  
Ansökningsdatum för ledarutbildningsbidrag är senast 3 månader efter utbildningen 
 

 
Önskar Arbets- och näringslivskontoret,  

Josefine Eirefelt och Nancy Persson  


