
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen 
 

inbjuder till en viktig och värdefull 

 

 

 

 

 

FÖRENINGSTRÄFF 
 

onsdagen den 13 april 2005 i Folkets Hus, Skoghall 
 

 

 

 

Program 
 

18.00 DATORSTÖD AV NÄRVARORAPPORTERING 
Bort med alla kladdiga närvarokort! Här presenteras ett datoriserat program som 

spar mycket tid och förenklar för föreningar och ledare. Programmet räknar 

automatiskt ut underlag för såväl det statliga som det kommunala 

aktivitetsbidraget. Kan/bör användas fr o m 1 juli av varje ledare. 

Mikael Häggström visar hur programmet fungerar och svarar på frågor. 

 

Målgrupp: Alla ungdomsledare (försök få med så många som möjligt!), 

kanslister och styrelser i föreningar med barn- och ungdomsverksamhet. 

 

 

18.45 (a) PENGAR TILL FÖRENINGEN, steg II 
De föreningar som träffade Ulf ”Uffen” Redhe vid vår föreningsträff för drygt 

ett år sedan får här chansen till en fördjupning och uppföljning av förra träffen. 

Vad är nästa steg, förslag på projekt och samarbetspartners etc. ”Uffen” ger tips. 

 

Målgrupp: I första hand styrelser m fl ”strategiska” personer i de föreningar 

som träffade ”Uffen” senast. Även motsvarande representanter för alla övriga 

föreningar är välkomna. 

 

 

18.45 (b) SÄKRARE FÖRENING! 
Christer Johansson, SISU Idrottsutbildarna, informerar om och ger tips på hur 

vi får säkrare föreningsverksamhet. Det kan gälla frågor om t ex transporter, 

försäkringar och brandrisker. 

 

Målgrupp: I första hand styrelser och kanslister, även för icke idrottsföreningar. 

 

OBS att ovanstående två pass är parallella. Vi rekommenderar därför 

föreningarna att komma med flera representanter för att täcka upp båda! 



19.30 PENGAR TILL FÖRENINGEN, steg I 

Ulf ”Uffen” Redhe är landets främste ”guru” i konsten att skaffa pengar till 

föreningslivet. Han delger sina kunskaper och är även behjälplig med 

ansökningsförfarandet. Vilken förening har ”råd” att missa detta i tider då 

Bingo-Lotto, sponsring och övriga traditionella inkomstkällor minskar!? 

 

Målgrupp: I första hand styrelser m fl ”strategiska” personer inom föreningen.  

 

 

20.30 INFORMATION FRÅN SERVICENÄMNDEN 
Avslutningsvis kommer representanter från Servicenämnden och –förvaltningen 

att lämna information i aktuella frågor samt lyssna på föreningarnas synpunkter. 

Beräknad avslutning: 20.45. 

 

 Målgrupp: I första hand styrelser m fl ”strategiska” personer inom föreningen. 

 

 

 

Vi hoppas på en bred uppslutning till denna ”matnyttiga” föreningsträff och ber om anmälan 

på nedanstående talong eller per e-post senast fredagen den 8 april. 

 

Ytterligare information lämnas av Roland Stridh, Serviceförvaltningen, tfn 51 50 06. 

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ANMÄLAN till Föreningsträffen den 13 april 2005 

 

Förening:………………………………………………………………  
anmäler följande antal personer till resp programpunkt. 

 

18.00   Datorstöd av närvarorapportering        …….. personer 

 

18.45   Pengar till föreningen, steg II                 …….. personer  

 

18.45   Säkrare förening!                                     …….. personer            

 

19.30   Pengar till föreningen, steg I                   …….. personer 

 

20.30   Information från Servicenämnden         …….. personer 

 
Uppgiftslämnare:……………………………………………………… 

 
Hammarö kommun, Serviceförvaltningen, Roland Stridh, Box 26, 663 21  SKOGHALL 

tillhanda senast fredagen den 8 april. 

 

Anmälan med ovanstående uppgifter kan även göras via e-post till 

roland.stridh@hammaro.se  

mailto:roland.stridh@hammaro.se

