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Datum

2018-09-27
Samhällsbyggnad, Kultur och fritid
Johanna Häggberg, 0479-52 81 75
johanna.haggberg@osby.se

Föreningsträff
Plats

Ekebo matsal

Datum

2018-09-24

Deltagare

Representanter från Kultur och
Fritid

20-tal lokala föreningar i Osby
kommun

1. Kultur och fritidschefen informerade
Under hösten hos Kultur och Fritid arbetar vi tematisk.
HT2018-VT2019 Hälsa
Hälsa kan vara många saker som delaktighet i förening, att mötas, psykisk
hälsa, mm
HT2019-VT2020 Framtid
Kultur och Fritid har inbjudit föreningarna att komma med förslag till våra
sociala medier. Ett informationsbrev har skickats ut till föreningarna och är
föreningarna intresserad och vill veta mer kan de kontakta
linnea.lundqvist@osby.se
Kultur och Fritid har fått ytterligare medel till driftstödet och det kommer att
fördelas till de föreningar som har sökt driftstöd i våras. Föreningarna
behöver inte komma in med någon ansökan utan vårens ansökan ligger till
grund för utbetalningarna.
Det nya bokningssystemet Smartbook är i funktion. Minder barnsjukdomar
kan förekomma. Direkt bokningen för sporthallarna och möteslokalerna är
öppna för föreningarna. För att logga in i systemet måste föreningarna ha
inkommit med blankett eller muntligen gett godkännande för registrering av
personuppgifter i systemet. Detta gäller även deltagande i föreningsregistret.
Blanketten ligger på www.osby.se under se göra och föreningsliv.

Besöksadress stra Järnvägsgatan 35
Postadress Samhällsbyggnad
Kultur och fritid, 283 80 Osby

Telefon 0479-52 80 00 vx
Fax 0479-52 83 15

Hemsida www.osby.se
E-post bibliotek@osby.se

Organisationsnr 212000-0902
Bankgiro 281-6809
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Blanketten skickas till osbyfritid@osby.se alternativt lämnas in i hos Kultur
och Fritid. Stöter föreningarna på problem kontaktas i första hand Växeln.
Kultur och Fritid har fått mer medel för att anordna Lovverksamheter under
årets alla lov. För att delta och få mer information kontakta
cecilia.pedersen@osby.se.
Insamling av material till våren 2019:s evenemangskalender är på gång och
vill föreningar ha in evenemang i kalendern ska detta göras senast den 12
november 2018 till erik.johannesson@osby.se .

2. Föreningsbank
Johanna Bergman är anställd som projektledare inom Kultur och Fritid för
att ta fram ett underlag om hur Osby kommun kan möjliggöra en aktiv fritid
genom en föreningsbank.
Johanna presenterade sitt uppdrag och att hon bland annat tar fram underlag
om följande:
•

Hur en form av biblioteksverksamhet för fritidsutrustning kan se ut?

•

För vem ska detta vara för?

•

Vart ska den ligga?

•

Hur ser behovet ut i kommunen?

•

Hur ska den utformas?

•

Hur kan verksamheten och budgeten se ut?

Johanna tar gärna in synpunkter från föreningarna med bland annat var gör
föreningarna själva med utlåning av fritidsutrusning samt hur är behovet.
Det finns två sevärda filmer om träningsmotivation och vikten av att aktivera
sig.
https://www.youtube.com/watch?v=NsmAPdVOSas&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=BmOlzRQTabA
Kontakta Johanna.bergman@osby.se för att lämna föreningens synpunkter
eller få mer information.
3. Föreningsmässan
Cecilia Pedersen och Johanna Häggberg presenterade syftet och upplägget
om föreningsmässan.
Syftet är bland annat att bidra till meningsfull fritid för invånarna, synliggöra
föreningarna, visa på bredden av föreningar och aktiviteter som finns, skapa
möjlighet för föreningen att locka fler deltagare.
Föreningar som vill delta på mässan kan göra det i tre olika nivåer med olika
ersättningsmedel
1. Delta i mässan 10.30-15.00, med material (500kr i stöd)
2. Delta i mässan 10.30-15.00 och aktivitet 30 min i en ½ sporthall
(1000kr i stöd)
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3. Lämna in material om föreningen som läggs ut i mässsalen (0kr
erhålls i stöd)
Sista anmälningsdag för att representera föreningen fysiskt på plats är 10
oktober.
Lämna in material är den 25 oktober, de ska lämnas in till Kultur och Fritid
administrationen vid biblioteket i Osby.
Kontakta cecilia.pedersen@osby.se eller johanna.haggberg@osby.se för mer
information eller anmälan. På www.osby.se kommer mer information om
föreläsarna och aktiviteterna läggas ut.
4. NAD och PFE
NAD är en metod för hur man inom etableringsplaner kan skapa
hälsofrämjande, språkfrämjande och nätverksbyggande föreningsaktiviteter
för nyanlända. Genom att komma ut i föreningslivet kan nyanlända stärka
sina sociala nätverk, öva svenska språket och förbättra sin hälsa.
Verksamheten i NAD sker i samverkan mellan NÄTVERKET,
Länsstyrelsen, Region Skåne, kommuner, arbetsförmedlingar och lokala
idéburna organisationer. NÄTVERKET har en regional processledare
och fem regionala föreningssamordnare från olika idéburna organisationer.
Tillsammans med handläggare från Arbetsförmedlingen arbetar vi för att få
till föreningsaktiviteter för nyanlända i etableringsplanerna.
Från projektet NAD har ett annat behov kommit upp och det är en allmän
spridning av information om de föreningar som finns i den kommun som de
nyanlända bor på. Där av kommer projektet PFE starta och Kultur och
Fritid, Osby kommun är en av samarbetspartnern i projektet. Mer
information till föreningarna i Osby kommun kommer.
För deltagande och mer information om NAD kontakta
emilia.angel@bilda.nu
För mer information om PFE kontakta johanna.haggberg@osby.se
5. Övrigt
Föreningarna fick möjlighet att diskutera utifrån olika teman med sina
specifika frågeställningar och behov. Temana var bidrag/anläggningar,
Fritidsbank, Fritidsmässa/NAD/PFE.

Johanna Häggberg
Fritid- och folkhälsoutvecklare

