Föreningsträff 3 mars 2020
Dagordning
1.
2.
3.
4.
5.

Presentation & allmän information
Kommunalt föreningsstöd & externa bidrag
Fullmäktigeberedningens enkätfrågor
Gäst: Östen Gunnarsson från Sparbanksstiftelsen informerar
Gäst: Frida Olsson, projektledare för Kultur och kreativa näringar på Skåneleden
informerar
6. Utbildningar: Rörelseförståelse, föreningshjälpen
7. Gäst: Johan Kilander från Länsförsäkringar berättar om Trygghetsvandring
8. Medskapande föreningsträffar

1. Presentation & allmän information
Osby Kultur och fritid presenterar sig: Fredrik Johnsson (tf kultur- & fritidschef), Ylva
Kronblad (fritidsutvecklare), Staffan Karlsson (sim-, ishall och fritidsgårdschef) och Afsaneh
Larsson (vik. kulturutvecklare)
LOKALBOKNINGAR
Boka lokal via Smartbook: www.event.webbiljett.se/osby
Ny förening skapa användare: kontakta osbyfritid@osby.se
Boka 1-3 tillfällen kontaktcenter lokalbokning@osby.se
Fler bokningar/schemabokningar osbyfritid@osby.se

EVENEMANGSKALENDER
Utgivning 3 gånger per år: Vår, sommar och höst
Deadline för sommar: 15/4 (gäller juni-augusti)
Deadline för höst 5/6 (gäller september-dec)
Anmälan till kalendern via kommunens hemsida www.osby.se Sökord: Evenemangskalendern

ANLÄGGNINGSMÖTEN
För att få en så rättvis fördelning av bokningar för anläggningar för återkommande aktiviteter
bjuder vi in till anläggningsmöten där önskemål tas upp och diskuteras och tider för hösten
2020-våren 2021 fastställs.
11/5 18.00-19.00 Biblioteket Osby
13/5 18.00-19.00 Medborgarhuset Lönsboda
Önskemål om tider för bokning av anläggningarna lämnas innan mötet.
TRIVSEREGLER
Påminnelse om de trivselregler som finns vid lån av lokal/anläggning. Även vad gäller
parkeringar och fria nödutgångar. Läs mer>>

2. Kommunalt föreningsstöd & externa bidrag
Info om vilka stöd som kommunen har att erbjuda, ansökningsdatum för dessa samt tips om
externa stöd.
KOMMUNALT FÖRENINSGSTÖD
Observera att handläggning är två månader från sista ansökningsdatumet.
25 februari
Aktivitetsstöd
25 mars
Verksamhetsstöd till kultur- och fritidsföreningar
Verksamhetsstöd för lika möjligheter
Drift- och hyresstöd
Stöd till samlingslokaler, sökes ett år i förväg.
Projekt- och arrangemangsstöd
Investeringsstöd
25 augusti
Aktivitetsstöd
Investeringsstöd
Projekt- och arrangemangsstöd

TIPS PÅ EXTERNA BIDRAG
Observera att dessa ligger utanför Osby Kommun och att detta endast är ett axplock av tips på
vad som finns utanför kommunen.
Boverket
Kulturrådet
MUCF (Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor)
Allmänna Arvsfonden
Svenska Filminstitutet
Region Skåne
Konstnärsnämnden
Kulturbryggan
Postkodstiftelsen
Musikverket
Riksidrottsförbundet
Kreativa Europa/Creative Europa
Sparbanksstiftelsen
Skåne ESS - Leader Skåne

3. Fullmäktigeberedningens enkätfrågor
-

På vilket sätt kan kultur- och fritidsenhetens verksamhet organiseras för att tillgodose
kommuninvånarnas olika behov/önskemål mer likvärdigt och samtidigt bidra till
kommunens attraktivitet?

-

Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda inom fritid och
idrott för att säkerställa ett livslångt idrottande och ökad folkhälsa med tillgänglighet
för alla kommuninvånare och olika målgrupper?

-

Vilket utbud av anläggningar ska kultur- och fritidsenheten erbjuda för att tillgodose
skolornas behov av lokaler för olika ämnen t ex idrott och hälsa samt musik?

-

På vilket sätt kan de olika anläggningarna planeras och eventuellt samlokaliseras för
att bli mer kostnadseffektiva gällande drift- och personalkostnader?

4. Gäst: Östen Gunnarsson från Sparbanksstiftelsen informerar
Östen Gunnarsson är VD på Sparbanksstiftelsen 1826 och var på plats för att informera och
uppmana föreningar att söka bidrag. Gunnarsson betonade att alla föreningar är välkomna att
söka. Ansökan görs via hemsidan www.sparbanksstiftelsen1826.se Stiftelsen tar emot
ansökningar under två ansökningsperioder per år. Första perioden är 1-31 mars. Andra
perioden är 1-30 september.

5. Gäst: Frida Olsson, projektledare för Kultur och kreativa näringar på
Skåneleden informerar
Frida Olsson är projektledare för projektet Förstudie:Kknyta KKN (kulturella och kreativa
näringar) samt konst till Skåneleden på landsbygden. Ett samarbete mellan Osby kommun
och Östra Göinge kommun. Projektet är en förstudie av hur kommunerna på ett hållbart sätt
kan tillgängliggöra konst, kulturarv och kreativa näringar för fler på landsbygden i koppling
till Skåneleden. Projektet syftar även till att sprida exempel på hur små landsortskommuner
kan arbeta med att tillgängliggöra och öka intresset för kvalitativ konst och kultur. Frida gav
oss en smygtitt på hur leden skulle kunna dras och poängterade att hon jättegärna tar emot
förslag och synpunkter.

6. Utbildningar: Rörelseförståelse, föreningshjälpen
Information om kommande utbildningar med fri entré som erbjuds föreningar.
Föreningshjälpen 10/3 16.00-19.00 Ekebo
Rörelseförståelse 24/3 17.30-20.30 Parkskolans gymnastiksal (OBS! Framskjuten tills
vidare, nytt datum kommer.)

7. Gäst: Johan Kilander från Länsförsäkringar berättar om
Trygghetsvandring
Johan Kilander är projektledare för Trygghetsvandring Kristianstad, ett samarbete mellan
Länsförsäkringar Göinge-Kristianstad och Den orangea staden samt elitklubbar och
föreningar i Kristianstad. Johan Kilander är med på alla vandringarna och säkerställer att allt
går rätt till. Långsiktighet, uthållighet och kontinuitet är viktiga komponenter i arbetet. Under
varje trygghetsvandring brukar de vara 10-20 personer (åldersgränsen är 18 år) vilka delar de
upp sig i grupper om 3-6 personer som rör sig i de central delarna av Kristianstad under
utvalda kvällar och nätter. Vandringarna börjar vid 22.00 med uppsamling vid 02.00 då vissa
fortsätter och andra avslutar. Läs mer>>

8. Medskapande föreningsträffar
Det är väldigt viktigt för oss på Osby Kultur & Fritid att ni i föreningarna får ut något av
dessa träffar och tycker att det är givande. Har ni synpunkter, funderingar eller önskemål om
vad som ska tas upp i framtiden så hör av er till osbyfritid@osby.se

