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1. Kommunala Föreningsbidrag

Emelie Isolehto Beijer från föreningsbyrån berättar om deras organisation och hur
deras prioriteringar ser ut när det gäller bidragsformer. För ytterligare information får
man titta i bifogad presentation.
Dessa bidrag finns:
- Aktivitetsstöd för verksamheter med barn och ungdomsverksamhet.
- Anläggningsbidrag.
- Arrangemangsbidrag, ex anordna publikt arrangemang till friluftsfestivalen.
- Driftsbidrag för föreningsägd samlingslokal. Ansökan 1 gång/år 31 mars.
- Hyresbidrag, ansökan 1 gång /år, 15 februari.
- Investeringsbidrag, 1 gång /år, 31 januari.
- Bidrag för lovaktiviteter, Tyvärr inte bidrag 2020.
- Utvecklingsbidrag, ansök löpande under året, senast 2 månader innan projektstart.
- Verksamhetsstöd
- Öppet föreningsstöd, söks termins vis. I anslutning till helg.
- Stipendier, nominera senast 30 september. Idrottsstipendier, årets ledare och
hedersomnämnande.
Tips på andra bidrag
- Bygdemedel, länsstyrelsen
- Arvsfonden
- Boverket
- RF-SISU
Hjälp med tillstånd:
Lotteri.
Hyra lokaler
Föreningsarkiv
Föreningsservice
Fritidsbanken
De har mycket information till föreningar som läggs ut via nyhetsbrev. Prenumerera
på det så får ni all uppdatering om ändrade bidragsansökningsdatum mm. Följ dem på
FB eller gå in på www.sundsvall.se/bidragstyper

Extra viktigt att komma ihåg att ansökningsblanketterna uppdateras regelbundet, gå in
och titta efter din blankett när det är aktuellt för ansökan för din förening. Har man
inte rätt och senaste versionen av ansökningsblankett är det svårt att få bidrag. Tänk på
att ni alltid ska få en bekräftelsemail på att ansökan är mottagen av byrån. Får ni ingen
bekräftelse har ansökan inte kommit fram. Då kommer ni inte heller få något bidrag.
Andra tips! Lägg in information i evenemangskalendern.
http://guide.visitsundsvall.se/sv/evenemang/start

2. Integrationsprojekt Nacksta
SK Vidar har lyft en idé om att dra igång arbete för att få fler boende i Nacksta att
upptäcka skogen och dess möjligheter. Sadaka är intresserade av att starta samverkan
med föreningarna. De är en viktig aktör för att nå ut till de olika
invandrargrupperingarna.
Kenth Edström har kommit på idén i samband med klubbens utvecklingsprocess. De
känner att de behöver samverka med fler föreningar.
Projektidé
Genom samverkan mellan invandrarföreningar, natur- och friluftsföreningar, lokalt
näringsliv och kommun ändra värderingar hos invandrare om skogen, öka intresset att
använda skogen för olika ändamål, samt motivera och stimulera till fortsatt vistelse i
skogen.
Vilka är intresserade av att delta i ett projektet? Det blir planering under detta år för att
få till ett bra projekt. Det är viktigt att föreningarna tillsammans får formulera målen.
Om man är intresserad eller vill veta lite mer får man kontakta Anders så koordinerar
han ihop projektplaneringen. Tänk på hur du kan bidra eller vad du vill göra!
Emelie från föreningsbyrån säger att detta är ett typiskt bra projekt för att söka
utvecklingsbidrag.

3. Arrangemang
Friluftsfestivlen: 900 besökare kom, vi hade lite otur med vädret. Sammantaget vart det
ett bra arrangemang. Isbadarna hade mycket folk. Vi planerar för en Friluftsfesival
kommande år också. Negativt att det är svårt att få dit skidklubbarna.
Idéer kom upp om att det kanske skulle vara dags att utveckla skidleken. Nytt namn?
Skidkul?
Naturfestivalen:
På måndag 24 februari ska planeringsgruppen träffas och bestämma datum plats och annat
praktiskt kring arrangemanget. Eftersom stenstans dagarna blir v. 37 skulle det vara bra att
ha Naturfestivalen en annan helg. Det verkar som 20 september är ett bättre datum än

tidigare i september. De flesta verkar tycka att Norra Stadsberget är en bra plats att vara
på. Som alternativ till Sidsjön och Friluftsfestivlen. Vi tar med oss synpunkterna till mötet
på måndag.

4. Information från kommunen
Nytt LONA-projekt sökt. Det är ett faunaprojekt i tätortsnära natur/park, som är treårigt.
Miljökontoret leder projektet tillsammans med parkavdelningen. Vi vill gärna ha inspel
och samarbeta med föreningar. Kontakta Jens eller Helena om ni kommer på något som ni
kan bidra med. Projektet har tre åtgärder:
1:a ta fram modeller av holkar (fågel och fladdermus), faunadepåer, insekts- och bihotell.
2:a att göra informationstavlor.
3:e åtgärden handlar om att bygga och sätta ut holkar i natur/park.
Helena och Jens har spånat på att det skulle vara kul att livesända i en holk och sända på
exempelvis en webbsida. Slow-TV.
Nu har Naturvårdsverket gjort en extra satsning med 15 miljoner till LONA-projekt som
gynnar pollinerare. Där funderar vi på att göra ytterligare en ansökan tillsammans med
park-avdelningen. Det blir i så fall ett projekt med mer konkreta åtgärder under hösten i en
specifik miljö. Tex identifiera torrmarker för ängsfrösådd el något liknande. Vi träffar
Cecilia nästa vecka och ser vad vi kan göra.
Naturskyddsföreningen har varit i kontakt med miljökontoret och visat intresse för att
delta i ett projekt.

5. Aktuellt hos föreningarna
SOK- Hitta ut planeras nu. Görs som ett projekt till slutet av mars, för att planera för
årets kontrollpunkter. Vilka områden man vill ha med osv. De kör på som vanligt med
alla sina aktiviteter.
SK Vidar- De har haft öppet ända sedan jul. Det var stängt i helgen, tyvärr. Det skulle
ha varit öppet. Kan vara för att det var varning för isigt underlag på stigarna upp.
SK Vidar har hittills hyrt stugan av Byggföreningen Vidar. Nu har de i
utvecklingsplanen ingått att de ska avveckla byggföreningen. Så nu har
Byggföreningen skänkt stugan till SK Vidar. Det innebär ingen större skillnad eller
förändring. Det blir bara enklare med administrationen.
MYKO- Myko fyller 50 år i år, de har bokat in kulturmagasinet 5 september för
utställning av matsvamp och visning av svampfärgning. Det kommer vara en
utställning om Rolf Lidbeg i samband med detta på kulturmagasinet. Stefan
Grundström kommer och berättar. De kommer framöver att titta på bombmurklor, en
sällsynt vårsvamp, mellan Ragunda och Revaberget. Jan-Olof representerar även
Svampfärgarsällskapet, de färgar bland annat garn med svamp.

MBF- Gav ut landskapsfloran 2010. Nu håller de på att framställa en ny, tredje upplaga.
Där pågår inventering av ekonomiska rutor . Under ledning av Bengt Gunnar Jonsson från
MIUN.
Tisdag 25: februari kommer John Granbo och berättar och visar bilder om naturreservat i
Västernorrland, lokalen är i kyrkans hus. De ska arrangera utflykter till naturreservat
under sommaren. Föreningen kommer även att åka till Åsens naturskog för att titta på
lavar.
Sundsvalls Geologiska Sällskap- De har för tillfället inne-träffar med föreläsningar om
geologi. De brukar bjuda in folk från universitet. Nyligen har Sweco kontaktat geologerna
för lite expertishjälp. De har efterfrågat en föreläsning om Sundsvallsåsen. Där har man
börjat borra efter kylvatten. Alnöns geologi en ny bok om Tysk och Österrikisks geolog.

6. Övriga frågor

Skulle vara bra med förslag till exkursion, föreläsare eller guider inför kommande möten.

7. Kommande möten

Kommande möten: tisdag 19 maj. 25 augusti, 7 oktober, 24 november

