Sportlovet 2019 med Lov i Lund
Vi har ett nytt år av roliga skollov att se fram emot. Till
sportlovet kommer ansökningar för gratis prova påaktiviteter kopplas ihop med befintligt lovbidrag via
kommunens hemsida (länk till ansökan nedan). För att
delta under Superdagen skickar ni fortsättningsvis all info
via mail. Alla utbetalningar kommer ske via kommunens
bidragssystem och ni behöver därmed inte tänka på
fakturor.

1. Superdag på Bollhuset måndag 18/2 2019

Efter succén under höstlovet 2018 kör vi en ny Superdag
även under sportlovet 2019. Under måndagen den 18
februari är Bollhuset bokat för en heldag med prova påaktiviteter arrangerade av Lunds kommuns föreningsliv.

Vad är Lov i Lund?
Lov i Lund är en del av kulturoch fritidsförvaltningen i
Lunds kommun. Vi skapar och
samordnar gratis lovaktiviteter
för barn och unga i hela Lund.
Läs mer på:

www.lund.se/lovilund eller på
Facebooksidan “Lov i Lund”.

Som förening deltar man med en station där barn i olika åldrar och med olika funktionalitet
ska kunna prova på. A- och B-hallen finns tillgängliga för oss att fritt använda. Utemiljön går
att använda sig av förutsatt att vädret tillåter det. I skyttehallen prioriteras den här gången
sportskytte, och bowlinghallens alla banor är bokade åt oss förutsatt att en/flera föreningar
har ledaransvar. På grund av en brand under vinterlovet kan vi tyvärr inte nyttja judohallen
eller styrkegymmet.
Tid: 11.00-15.00 (exklusive upp- och nedrustning)

Ersättning: 600kr per ledare (120kr/h i 5 timmar, 4 timmar aktivitet och 1 timme uppoch nedrustning). Eventuella materialkostnader kan ersättas om de är nödvändiga för
genomförande av aktivitet under Superdagen.

Ansökan om att delta ska senast ha inkommit via mail till ellen.isaksson@lund.se den 27
januari och ska innehålla:
• Namn på förening och kontaktperson
• Beskrivning av vad ni vill erbjuda

• Detaljerad beskrivning av hur stor yta som behövs, utrustning ni kommer ha med er och
eventuell annan logistik som behövs, även antalet ledare.

Urval: Vi kommer göra ett urval av föreningar som tillsammans kan erbjuda ett så brett utbud
av aktiviteter som möjligt anpassat till lokalernas förutsättningar. Vi ser gärna att föreningar
med liknande aktiviteter samarbetar.
Kontaktuppgifter
Ellen Isaksson

Koordinator Lov i Lund
ellen.isaksson@lund.se

lund.se/lovilund

046-359 76 13

2. Lovaktiviteter
Under sportlovet vill vi erbjuda barn tillfälle att förutsättningslöst kunna prova på det breda
utbudet av aktiviteter som Lunds föreningsliv står för. Vid valfritt tillfälle kan man som
förening förlägga ett tillfälle när barn kan komma till er för att delta i er aktivitet.
Tid: Valfri tid på dag under skollovet och anslutande helg- och röda dagar.
Ersättning: Ni skickar in en budget i samband med ansökan.

Ansökan görs via kommunens hemsida för det bidraget som heter ”lovbidrag”. Ansökan om
att delta ska senast ha inkommit den 27 januari 2019 och görs via kommunens hemsida via
ansökningsformuläret för ”Bidrag till lovverksamhet (2019)”. Ange gärna ”Lov i Lund” i er
ansökan.
Länk till bidragsansökningarna: https://skollokalbokning.lund.se/bidrag/
Länk för att få inloggningsuppgifter: https://service.lund.se/KF_69
Regler/kriterier

• Aktiviteten ska vara kostnadsfri och rikta sig till barn och unga med skollov.

• Aktiviteten ska genomföras så att alla barn behandlas lika när det gäller tillgång och
möjlighet att delta.

• Aktiviteten ska stimulera båda flickors och pojkars deltagande samt främja inkludering
och skapa kontaktytor mellan barn.
• Aktiviteten ska inte ingå i föreningens ordinarie verksamhet.
• Aktiviteten ska vara öppen utan krav om föranmälan.

• Föreningen står för arbetsgivaransvaret och ansvarar för att alla ledare som deltar har
visat upp giltigt utdrag för arbete med barn från Polisens belastningsregister.
• Aktiviteten är inte LOK-stödsberättigad.

Redovisning

En redovisning görs utifrån:

• Antalet deltagare, flickor respektive pojkar, samt ålder
• Kort redogörelse för hur det gick

• Ekonomisk redovisning i skrift (kvitton ej nödvändiga)

lund.se/lovilund

