FÖRENINGSMEDDELANDE 2019-01-14
Ansökan om verksamhetsbidrag
Det är dags att ansöka om verksamhetsbidrag för perioden 1 juli - 31 december
2018. Ansökan skall vara Kultur- och Fritid tillhanda senast den 25 februari 2019
- OBS! Nytt datum.
Skicka inte in eran ansökan ännu eftersom det är vår ambition att ni skall kunna
skicka in den via E-serve, vårt digitala boknings- och bidragssystem, som vi
lanserar den 15 februari 2019.
Vi har planerat två utbildningstillfällen för föreningarna
23 januari kl 17.30 - 21.00 och
6 februari kl 17.30 - 21.00 i Tingbergsskolans matsal - OBS! ej Fuxernaskolans
aula.
Skicka anmälan till eva.lejdbrandt2@lillaedet.se senast den 18 januari.
Ange förening, namn på deltagare, önskat datum, eventuell specialkost och om ni
inte kan ha med egen dator.
Anmälan om registrering
Enligt gällande bidragsbestämmelser skall föreningen vara registrerad på kultur
och fritid senast 31/3 eller för föreningar med bokslut under sommaren senast 30/9
- en gång per år, direkt efter årsmötet.
De föreningar som inte har lämnat in sina registreringshandlingar ombedes
omgående inkomma med verksamhets-, ekonomisk- och revisionsberättelse samt
medlemsmatrikel till Kultur och fritid. Bifoga även årsmötesprotokoll och protokoll
från konstituerande möte.
Om inte ovanstående handlingar inkommit kan inte bidragsansökningar hanteras
och föreningen riskerar att avregistreras och därmed varken få bidrag eller stöd för
anläggningar med mera.
När ni ansöker om bidrag på kommunens blanketter eller om ni skickar in egen
ansökan som ni vill att vi skall behandla så skall alla uppgifter som efterfrågas på
blanketten vara ifyllda och alla handlingar som lämnas in skall vara signerade.
Personuppgifterna kommer att registreras i Lilla Edets kommuns
verksamhetssystem. Mer information om hur Lilla Edets kommun hanterar
personuppgifter hittar du på www.lillaedet.se/personuppgifter
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Anläggningsgruppen
Vi kommer att få två nya medarbetare i anläggningsgruppen Susanne Vehmanen
blir chef och kontaktperson för gruppen. Hon börjar sin tjänst den 25 februari. Vi
har fått ett nytillskott i form av Magnus Nyman och så är Daniel Johansson tillbaka.
Alla våra blanketter finns att hämta på kommunens hemsida:
http://www.lillaedet.se/upplevagora/foreningar/bidragstodochstipendier.457.html
Framledes är det tänkt att blanketterna kommer att tas bort och införas i det digitala
systemet där bidrag sökes via E-serve.
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