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Lov- och sommarlovsaktiviteter i Kinda 2018 
 
Syfte 
Att erbjuda barn och ungdomar i Kinda en innehållsrik fritid med roliga aktiviteter under deras 
skollov. Aktiviteterna är främst prova-på-verksamhet och är tidsbegränsade under Kinda kommuns 
lov. Lovveckor som avses är vecka 8, 14 och 44 samt 22-31/12 2018. Sommarlovsperioden är 16/6-
13/8 
Verksamheten ska vara gratis för deltagarna och rikta sig till alla oavsett kön, social bakgrund eller 
eventuellt funktionshinder samt skapa nya kontaktytor för barn med olika social bakgrund. 
 
Bidrag 
Bidrag kan utgå för verksamhets- och materialkostnader. Vid vissa fall kan även ersättning för 
arvode/lön utgå. Summa att söka är max 10 000 kronor/lov. Beroende på antalet sökande föreningar 
kan summan komma att förändras. Föreningen har rätt att söka till fler än ett lov. 
 
Ansökan 
Ansökan för bidrag till sommarlovet ska vara inkommen senast 2 maj 2018 på avsedd blankett. 
Ansökan till övriga lov minst två veckor innan aktuellt lov. Blankett finns även att hämta på 
Medborgarkontoret/ Turistbyrån.  
 
Redovisning 
Bidraget för sommarlov ska redovisas senast 2018-09-29. Bidrag övriga lov redovisas veckan efter 
avslutat lov. Pengar som inte använts betalas tillbaka.  
Redovisningen ska innehålla: 
Ekonomisk redovisning med styrkta verifikationer för material och verksamhetskostnader 
En kortfattad verksamhetsberättelse med en kort utvärdering om vad som fungerat bra och dåligt 
och vad deltagande barn tyckte om verksamheten. 
Antal deltagare samt fördelning mellan tjejer och killar 6-15 år. 
 
Övrigt 
Inga bidrag till verksamhet utanför Kinda Kommun 
Bidraget betalas ut som en engångssumma, om aktiviteten inte genomförs ska hela beloppet 
återbetalas till Kultur- och fritidsförvaltningen. 
Inga medlemsavgifter får krävas av deltagarna 
 
Har ni frågor, funderingar eller behöver bolla idéer, tveka inte att höra av er! 
 
För mer information kontakta: 
jenny.wallenberg@kinda.se 0494-191 21 
karin.dahmen@kinda.se 0494-191 01 
marit.bjork@kinda.se 0494-191 84 
 
 
 



 
 
 
 


