
Birgitta har ordet... 
Stora utmaningar för föreningslivet när vi inte 
kan träffas såsom tidigare. 
Stora delar av detta år har varit en rejäl utmaning 
för föreningslivet i Skinnskattebergs kommun. 
Restriktioner till följd av covid har gjort det 
ytterst svårt att bedriva verksamhet som vanligt. 
Digital kommunikationen har kommit att betyda 
alltmer för att möjliggöra möten och kommuni-
kation mellan människor. Oavsett om vi önskar 
det eller inte så har den senaste tiden tvingat 
många av oss att anamma ny teknik och nya sätt 
att mötas på. Digitala möten i all ära men visst 
uppstår det något speciellt när människor träffas 
på riktigt. Förhoppningsvis kommer det att vara 

Föreningsbidrag för 
2021
Med nytt år kommer nya möjligheter för er 
föreningar att söka bidrag för er verksamhet. 
Från kommunen kan ni söka Föreningsbi-
drag och Aktivitetsbidrag. Kommunens sök-
bara bidrag hittar ni alltid på vår hemsida. 
Där finns också alla blanketter ni behöver, 
och anvisningar om hur ni går tillväga. 

Alla ideella föreningar som registrerat sig 
hos Skinnskattebergs kommun kan söka 
bidrag. När det gäller Föreningsbidrag så 
kan man söka bidrag för den verksamhet 
och de aktiviteter man planerar. Man kan 
också söka bidrag för de lokaler man har. 
Bäst chans för bidrag ligger i aktiviteter som 
riktar sig till barn och unga, aktiviteter som 
många kan ta del av och sådant som ger en 
boost för de personer som möter föreningen 

Föreningsliv
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möjligt någon gång under nästa år men just nu får vi 
hålla ut och ställa om.
För att sprida information och öka dialogen kring 
just föreningslivet så har vi startat detta nyhetsbrev 
som kommer att skickas ut en gång i månaden. Detta 
är vårt andra nyhetsbrev.
Vår ambition är att lyfta information som kan vara 
matnyttig för dig som på något sätt är intresserad 
av föreningslivet i kommunen men vi hoppas också 
att vi kan öka dialogen och förhoppningsvis vara ett 
forum för att sprida goda exempel, stora som små! 
Tips oss gärna om nyheter och nya satsningar.

Vill passa på att önska er alla en God Jul och ett 
riktigt Gott Nytt År!

För föreningsfrågor 
Veronica Dahlberg 
0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se 

www.skinnskatteberg.se 
www.upplevskinnskatteberg.se

Sök Föreningsbidrag 
senast 31 januari 2021

Sök Aktivitetsbidrag 
för juli-december  
senast 15 februari 2021
Mer information på  
www.skinnskatteberg.se/gora-och-uppleva/
foreningar/foreningsbidrag

Birgitta Lövestedt 
Kultur och fritidschef 
0222-51 57 05
birgitta.lovestedt@skinnskatteberg.se

och aktiviteten. Det är alltid roligt att se hur 
många spännande saker som planeras från 
er föreningar! Däremot betyder det också 
att ju fler som söker, desto fler att fördela 
pengarna mellan. Därför hoppas vi att ni 
föreningar har förståelse för att vi från kom-
munens sida gör vårt bästa för att fördela 
pengarna på bästa sätt till både verksamhet 
och lokaler till alla er som söker. Vi för-
håller oss också till politikens direktiv vid 
fördelningen. 

Aktivitetsbidrag kan alla föreningar med en 
kontinuerlig barn- och ungdomsverksamhet 
söka 2 gånger per år. Om ni har regelbundna 
träffar för grupper med barn och unga kan 
ni fylla i närvarolista och baserat på antalet 
deltagare och träffar få ersättning. 

Välkomna med er ansökan!

Skinnskattebergs kommun
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Digitala Tips!  
Digitala möten
Inställda möten, jobba hemma, inga onö-
diga träffar. Ja, det har tyvärr blivit vår nya 
vardag i och med Coronavirusets utbred-
ning i Sverige, och det har säkert varit en 
hel del inställda möten även i föreningsli-
vet. Men med nya utmaningar följer också 
nya lösningar! Det finns många tjänster 
som gör det möjligt att mötas digitalt – och 
det bästa är att de allra flesta faktiskt är 
enkla att använda! Det enda som krävs är 
internetuppkoppling och en dator (med ka-
mera), surfplatta eller mobiltelefon. Några 
exempel på verktyg för digitala möten är 
Skype, Zoom och Google Hangouts. Mitt 
tips är att någon av er i föreningen testar en 
tjänst – bjuder in två andra föreningsmed-
lemmar och testar de olika funktionerna i 
mötestjänsten. Välj den som bäst motsvarar 
era behov eller som ni tycker är enklast. 
Det viktigaste är inte vilken tjänst ni väljer 
utan att ni inte slutar träffas nu när tekniken 
gör det möjligt! Tveka inte att bjuda in mig 
till ett testmöte om ni behöver guidning.

Vad händer när vi inte 
träffas? 
I år blir inte julen som den brukar för många 
av oss. Coronarestriktioner med en stark 
uppmaning att inte träffa fler personer än de 
inom familjen gör att julbord, släktmiddagar 
och nyårsfester med vänner och bekanta inte 
längre är möjligt. 
På samma sätt påverkas föreningslivet. 
Många inom föreningarna är äldre eller 
tillhör en riskgrupp. Andra kanske undviker 
sociala kontakter för att skydda någon i sin 
närhet som hör till en riskgrupp. 
Detta innebär för många föreningar att 
årsmöten inte kunnat genomföras i år och 
att många av de planerade aktiviteterna inte 
kunde bli av. Vi på kommunen har full  
förståelse för att det här på olika sätt ställt 
till det för er. Kanske är ni oroliga för att 
ni inte har alla protokoll att skicka in med 
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Hjälp oss bli bättre 
För att vi ska kunna finnas till för er 
behöver ni också finnas till för oss. 
Vad vill ni se i det här nyhetsbrevet? 
Vilka utmaningar har ni föreningar 
som ni skulle vilja ha extra  
information kring eller mer stöd för? 

Alla åsikter är av värde. Högt och 
lågt. Skicka era förbättringsförslag 
via mail till Veronica eller ring för 
att ta en mer djupgående diskussion!

Hur har Covid-19  
påverkat er?  
I novembers nyhetsbrev efterlyste jag 
coronareflektioner från er förening-
ar. Några har jag fått, men det vore 
värdefullt för mig att få höra från fler 
föreningar hur Corona- 
viruset påverkat just er?  

Skriv gärna ihop en kort summering 
av ert nuläge och tankar om framtiden 
utifrån den rådande Coronasituationen 
och skicka till Veronica Dahlberg. 
Långt eller kort spelar ingen roll. Vad 
vi vill veta är hur den här pandemin 
påverkat Skinnskattebergs föreningsliv. 
På kort sikt, men också på lång sikt. 

Veronica Dahlberg  
Kultur och fritidsassistent 

0222-51 56 57
veronica.dahlberg@skinnskatteberg.se

Evelina Andersson 
IT-Utvecklare  Biblioteket 

0222-51 58 45
evelina.andersson@skinnskatteberg.se

föreningsbidragsansökan? Hur planerar man 
för verksamhet när det är oklart hur situatio-
nen kommer att vara under 2021?
Hör av er till mig om ni har några frågor 
kring detta. Det mesta går att lösa, och när 
omständigheter som dessa sker får vi ta oss 
runt utmaningarna så gott vi kan!



Träning under  
Coronarestiktioner 
Sporthall och Gymnastiksal 

Denna pendemi ändrar mycket av de 
vanor vi har och skulle vilja ha. Så även 
när det kommer till träning. 
De nya restriktioner vi fått från reger-
ingen innebär att vi inte ska träffas i 
grupper större än 8 personer. Detta 
gäller även i träningslokaler som Sport-
hallen och Gymnastiksalen. Därför vill 
vi å det starkaste uppmana er föreningar 
som har bokade tider i kommunens  
lokaler att följa dessa riktlinjer. 

Gabriel Andersson 
Ordförande

gabbe_and@yahoo.se

Sara Bruhn
Ordförande
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Knäppmora AIK 
Startad 1982 är Knäppmora AIK en av världens äldsta innebandy-
klubbar. Vi har tre inriktningar. Innebandy är självklart grunden. 
Tillsammans för Gemenskap jobbar för en meningsfull fritid och 
Knäppmora Sports Academy är en satsning för barn i åldern 10-13. 
Klubben är just nu i en utvecklingsfas med ”Fokus framåt -  
Knäppmora AIK nu och om 5 år”. Vi vill arbeta för att bidra till en 
positiv utveckling av föreningslivet i Skinnskattebergs kommun. 

Om du vill hjälpa till att skapa en bra föreningsfritid i vår kommun 
är du varmt välkommen att kontakta oss så att vi kan göra detta 
tillsammans!

Uttersbergs hästvänner 
Vi är fyra drivna tjejer som startade Uttersbergs hästvänner i år. 

Vår tanke är att skapa en gemenskap för oss alla som älskar hästar. 
Vi vill att det ska komma olika tränare till vårt fina ridhus. Just nu 
har vi dressyr- och hoppträningar. Vi vill gärna att våra medlemmar 
lämnar in önskemål om tränare och aktiviteter. Till våren har vi 
bland annat tänkt anordna långritt och föreläsningar. 
Man kan också köpa ridhuskort hos oss för inomhusträning. 

Vill ni veta mer? Leta på oss på Facebook

Detta händer i vår förening!  
I Skinnskattebergs kommun finns över 50 registrerade föreningar. Med så många engagerade och drivna människor finns det alltid något 
som händer. Här kommer några korta ord från två av kommunens föreningar.  
 
Vill du berätta om er förening?  
Är du också intresserade av att berätta om något spännande ni gjort, något ni planerar eller kanske bara få chansen att presentera er förening 
lite mer? Hör av er till Veronica Dahlberg så får ni veta mer om hur ni kan synas här i nyhetsbrevet. 

För barn födda efter 2004 gäller andra 
regler vid träning. 
För att minska risken för smittspridning 
kan vi också lägga om vår träning och 
hur vi träffas. Så mycket träning som 
möjligt kan läggas utomhus, vi kan se 
till att hålla vårt avstånd till andra per-
soner, inte dela redskap med andra och 
vara noga med vår hygien när vi tränar. 

Tillsammans hjälper vi till att bromsa 
smittspridningen. Gå gärna in på  
www.skinnskatteberg.se eller  
www.folkhalsomyndigheten.se för mer 
information. 

Var inte blyga 

Var inte blyga 

Passa på att berätta om er förening här! 

Passa på att berätta om er förening här! 

kontakta Veronica om ni vill vara med

kontakta Veronica om ni vill vara med


