En sommar hälsning

Sommaren vankas och här kommer en sommarhälsning till er samt några bra saker att påminnas om.

LOK stödet
Den 15 augusti är det sista dag för ansökan om statligt LOK-stöd för våren 2010. Ansökan ska som
tidigare göras via föreningens egen sida på IdrottOnline Klubb. För de föreningar som ännu inte
aktiverat sin sida finns information här: http://www1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=411436
LOK-stödet supporten på Riksidrottsförbundet kommer att ha öppet hela sommaren enligt följande:
Under veckorna 25 - 31 (21 juni - 8 augusti) har vi telefontid måndag, tisdag samt torsdag mellan kl
1200 - 1600. Övrig tid gäller mejl. Frågor angående LOK-stödet kan skickas till lok@rf.se
Den 9-14 augusti har vi öppet kl 8-21. Sista ansökningsdagen den 15 augusti har vi öppet 8-24.
Regler, blanketter och närvarokort finns på RF:s hemsida: http://www.rf.se/Ekonomi--Bidrag/LOKstod/Blanketter-och-anvisningar/
Manual för LOK-stödsansökan via IdrottOnline Klubb finns på www.idrottonline.se
Här är direktlänk till sidan: http://www1.idrottonline.se/templates/Page.aspx?id=396734

Information från Skåneidrotten
Allt mer går vi över till information digitalt via vår webbsida och vårt nyhetsbrev. För att säkerställa att ni
får information från oss om exempelvis bidrag, utbildningar, erbjudande, idrottslyftet etc bör ni se till att
anmäla er mejladress till vårt nyhetsbrev. Anmälan gör ni via www.skaneidrotten.se och klicka på
nyhetsbrevet. Glöm inte heller att ni skall uppdatera era uppgifter i IdrottOnline när ni aktiverat er sida.

Erbjudande
I juni inledde Skåneidrotten och Returpack ett gemensamt testprojekt för att öka återvinningen av
burkar och PET-flaskor och samtidigt öka intäkterna till idrottsföreningarna. Projektet innebär att alla
2500 idrottsföreningar som finns i Skåne erbjuds ett startpaket som ska underlätta insamlingen av
burkar och PET-flaskor. Läs mer om erbjudandet i det bifogade dokumentet
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