
Föreningsbrev 1/2018 
Då var det dags att starta upp 2018 och arbetet med 

årsbokslut, årsmöten, styrelser m.m. sätter igång för fullt! Vi 

vill härmed påminna om de handlingar som behöver sändas 

till kommunen – ni hittar detta på sid 2 i föreningsbrevet.  

 

Vi kan nu presentera en förändring på avdelningen. 

Från och med 1/1 2018 finns en ny Kultur- och fritidschef på 

plats. Här följer en kort presentation: 

 

Jag heter Per Gjörloff och har nu tillträtt  

som ny Kultur-och fritidschef när Annika 

Persson nu går i pension.  

Jag kommer närmast från Kultur- och  

fritidsförvaltningen på Region Gotland,  

men har familj och bostadsort i Växjö.  

Jag ser fram emot många spännande  

möten med er och med gemensamma  

krafter föra fram kultur- och fritidsfrågorna som ett angeläget 

och prioriterat område för Uppvidinge kommun.    

Vänliga Hälsningar  

Per 

 

 

Annika Persson kommer i slutet av januari att gå i pension på 

heltid och efter många framgångsrika år i Uppvidinge 

kommuns tjänst så önskar vi henne Lycka till! Vi hoppas att 

hon får många härliga stunder med familjen, i hemmet, 

naturen och med allt annat man hittar på när man får fritt från 

jobbet på riktigt! 

 

 

 

Annika vill med nedan hälsning tacka alla Er föreningar för 

det goda samarbete som funnits och finns: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Tack! 

Ett hjärtligt tack till er alla i föreningarna!          

Vilken otroligt bra insats ni gör för kultur- och 

fritidsverksamheten i vår kommun. Jag har alltid känt en stor 

ödmjukhet inför allt ideellt arbete som ni gör för invånarna 

och jag hoppas att ni vill fortsätta med ert engagemang och 

arbete! 

Jag vill önska er alla och Sophie och Per lycka till i framtiden! 

Vänliga hälsningar 

Annika Persson 

 



• Vi vill nu i årsmötestider påminna om datum för 

insändande av följande bidragsansökningar och 

handlingar: 

 

• Ansökningsdatum 15 februari 

– Lokalt aktivitetsstöd 2:a halvåret 2017 

– Särskilt kostnadskrävande verksamhet 2:a 

halvåret 2017 

 

• Ansökningsdatum 31 mars 

– Bidrag kulturföreningar 

– Grundbidrag studieförbund 

– Bidrag för lokaler och anläggningar 

– Driftbidrag till Folkets hus, samlingslokaler tätort, 

samlingslokaler landsbygd 

– Investeringsbidrag samlingslokaler 

– Bidrag för ortsfester 

 

• Insändande av underlag: 

– Årsunderlag för bidrag 2017 – OBS är 

obligatoriskt för samtliga föreningar som söker 

bidrag – använd blankett och skicka med 

obligatoriska bilagor 

OBS! Föreningar som söker bidrag för 

ungdomsverksamhet tex. aktivitetsersättning 

behöver skriftligen i årsmötesprotokoll eller 

verksamhetsberättelse redovisa hur föreningen 

under 2017 har jobbat med/använt sig av drog- 

och mobbningspolicyn. Det räcker alltså EJ att 

skicka in policyn med årsmötesprotokollet. 

• Behöver ni ändra uppgifter i föreningsregistret 

måste dessa, samt blankett för godkännande vara 

avdelningen tillhanda senast 1 mars. Detta gäller 

om ni har ny kontaktperson, ny adress, 

telefonnummer, ordförande mm som ska publiceras 

i föreningsregistret på nätet och i Kultur- och 

fritidsguiden som delas ut till alla hushåll. Följ gärna 

länken och kontrollera er förenings uppgifter: 

http://www.uppvidinge.se/856.html 

 

• Övriga viktiga datum 2018 

– Säsongsbokning i sporthallar och gymnastiksalar 

15 maj.  

– Ansökan om ledarutbildningsbidrag tas emot 

löpande under året och måste vara signerad av 

föreningens ordförande. 

– Ansökan om anordningsbidrag ska vara 

avdelningen tillhanda senast 1 november men 

kan skickas in löpande under året. 

• Ni hittar alla blanketter på kommunens webbplats 

https://eservice.uppvidinge.se/ välj föreningar 

 
Per Gjörloff  Sophie Palm 

Kultur- och fritidschef Kultur- och fritidskonsulent 
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