
  

 

Föreningsservice 
 

Nyhetsbrev februari 2022 
Vinter-OS är igång, restriktionerna lättar och det härliga 

vårvädret börjar sakta men säkert smyga sig på. Det händer 

en hel del framöver och vi har i detta nyhetsbrev samlat det 

viktigaste som berör er förening. 

 

Vad har vi framför oss? 
För er som vill ansöka om statligt lokalt aktivitetsstöd (LOK-stöd) gällande 

hösten 2021 kan ni göra det nu. Rapporteringen ska ske digitalt, senast 

den 25 februari. Behöver ni hjälp att skicka in det finns det en digital 

workshop från RF SISU den 22 februari; 

https://www.rfsisu.se/sormland/utbildningfolkbildning/sokaktuellautbild

ningar/?eventid=1576759&sisuorgid=37311 

Viktiga datum 

• 14 februari -13 mars, ansökningsperiod för grässäsong 2022. 

• 25/2 sista ansökningsdagen för LOK-stöd (HT -21) 

• 31/3 sista dagen att nominera stipendiater 

 

Ni vet väl om att ni kan ansöka om 2021 års stipendier! Är du själv 

engagerad inom idrott eller kultur? Eller känner du en vardagshjälte som 

är engagerad som du vill hylla? Ansök eller nominera via vår sajt redan 

idag, kolla in katrineholm.se/stipendier  

https://www.rfsisu.se/sormland/utbildningfolkbildning/sokaktuellautbildningar/?eventid=1576759&sisuorgid=37311
https://www.rfsisu.se/sormland/utbildningfolkbildning/sokaktuellautbildningar/?eventid=1576759&sisuorgid=37311
https://www.katrineholm.se/uppleva--gora/stipendier.html


 

Nytt på sportcentrum 

Elin Seger Nikolai som under många härliga år arbetat som föreningskonsulent 

i föreningsservice kommer under maj månad ta sig ann nya utmaningar i en 

annan roll inom Service- och teknikförvaltningen och vi söker därför en ny 

kandidat till föreningsservice. 

Övrigt 
Tillsammans med det här brevet bifogar vi information som vi har fått till 

oss som kan vara av intresse för din förening.  

 

Denna gång vill vi belysa information om digitala seminarier under 

uppmärksamhetsveckan Spela Roll! som infaller runt alla hjärtans dag 

varje år. 2022 års uppmärksamhetsvecka är den 14–20 februari.  

2022 års uppmärksamhetsvecka har ett brett fokus på barn som växer 

upp i familjer där någon vuxen dricker för mycket. Vad finns det för risk- 

och skyddsfaktorer? Delta i digitala seminarier och lär dig mer om hur 

föräldrars alkoholkonsumtion riskerar att påverka barn negativt. 

Anmäl dig här:  Anmäl dig till våra digitala seminarier på zoom! - Spela 

roll! (duspelarroll.se) 

Mer information finns på kommunens hemsida; Folkhälsa & ANDTS | 

Katrineholms kommun 

Kom ihåg!  
Boka datum för Föreningskonferensen i er verksamhet, den 21/5 i 

Duveholms skolans aula. Mer information kommer längre fram. 

 

Med vänliga hälsningar  

Patricia Söderberg, Elin Seger Nikolai & Britt Fredriksson, 
Föreningsservice  

 

 

https://duspelarroll.se/anmalan2022/
https://duspelarroll.se/anmalan2022/
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/folkhalsa--andts.html
https://www.katrineholm.se/kommun--demokrati/sa-arbetar-kommunen/folkhalsa--andts.html

