
 

Uppmärksammande av medaljörer 
 

Kommunen har som tradition att uppmärksamma 

idrottare från Rättviks kommun som kommit på 

medaljplats i minst SM-sammanhang i någon idrottsgren.  
 

OBS! Detta gäller idrottare från 15 års ålder upp  

t o m seniorklass (ej veteraner). Vi vill att respektive 

förening fyller i sina medaljörer under perioden 1 maj 

2021 – 30 april 2022 i e-tjänsten ”Föreningsstöd 

ansökan”. Vi har inte möjlighet att hålla koll och 

behöver er hjälp! 
Medaljörerna kommer att uppvaktas på Nationaldagen 

den 6 juni eller vid senare tidpunkt. 
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Fritidschefen har ordet  
 

Som de flesta säkert redan känner till så tog Bosse ut 

sin pension vi midsommar föregående år. Sedan 1 

oktober 2021 har då jag efterträtt honom. Kortfattat 

om mig så heter jag David Ytfeldt är 42 år gammal 

och kommer närmast från 11 år i Leksands kommun. 

Jag är ursprungligen från Jämtland och har en bak-

grund som elitidrottare men det är 20 år sedan nu. 

Mina egna fritidsintressen är att vara ungdomstränare 

i mina två barns idrotter som har varit ett antal olika 

men som nu främst är ishockey. Därtill försöker jag 

även hålla i gång egna kroppen.  
 

I skrivande stund har vi då precis fått besked om att 

de restriktioner som av och till begränsat oss i 

föreningsarbetet och livet i övrigt är släppta. Låt oss 

nu hålla tummarna för att detta håller i sig bland 

annat med hjälp av de goda hygienrutiner som vi varit 

så noga med under dessa två år. En stor majoritet av 

alla föreningar i landet har inte bara begränsats i sitt 

utövande utan även tappat barn och unga som helt 

enkelt ledsnat på rådande pandemisituation. 

Stillasittandet har ökat hos barn och unga. Nu går vi 

gemensamt in i en utmaning vända detta genom ökad 

aktivitet hos utövarna för en bättre hälsa. 

Tillsammans och med breda valmöjligheter där vi kan 

erbjuda något passar alla kommer trenden kunna 

vändas! 
 

RF-SISU har tidigare meddelat via nyhetsbrev om 

årliga utdrag ur belastningsregistret på dem ledare 

som ingår i föreningsverksamhet för barn och unga. 

Viktigt att det finns ett framtaget policydokument 

som säkerställer föreningens rutiner för detta. 

Rutinerna ska säkerställa att detta arbete blir utfört, 

vem som utför det och när. Vidare behöver det 

säkerställas via medlemsregistret att ingen missas.  

Detta arbete utförs uteslutande för att säkerställa en 

trygg och bra miljö för våra barn och ungdomar.   

 

Vi ses och hörs! 

David Ytfeldt 
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Ansökan om föreningsstöd 2022 
samt önskemål om säsongs-
bokning i sporthall/gymnastiksalar 
hösten 2022-våren 2023  
 

Föreningsstödet utgår dels som kontantstöd och som 

lokalsubvention i kommunala lokaler. 
 

30 april är slutdatum för inlämning av såväl 

ansökan om föreningsstöd, som önskemål om 

säsongsbokning i kommunens sporthall/gymnastik-

salar för kommande läsår.  
 

Nytt för i år är att ansökan om föreningsstöd och 

säsongsbokning ska göras i kommunens e-tjänster 

(se länk nedan). Handlingar (årsmötesprotokoll, 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, 

revisionsberättelse och verksamhetsplan för år 

2022) ska som tidigare år laddas upp digitalt i vårt 

föreningsregister. Mer information under rubriken 

”Digital utveckling”. 
 

 

https://etjanster.rattvik.se/foreningsstod
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När vi på trafik, ungdoms- och fritidsenheten gått 

igenom ansökningarna, kallar vi de ”större” 

föreningarna till dialogmöten, (via teams eller på 

plats hos oss på kontoret), om vilka av respektive 

föreningsverksamheter kommunen är beredd att 

stödja, med hur mycket och vilken stödform som är 

lämplig. De ”mindre” föreningarna kontaktar vi på 

samma sätt som förra året per telefon. Dialogmötena 

kommer att ske i maj och juni. Vi hör givetvis av 

oss för att bestämma dag och tid! 

Kom ihåg! 
 

Verksamhetsplanen är ett av de viktigare 

dokumenten, när vi fördelar bidragen, så de 

föreningar som har för avsikt att utveckla sin 

verksamhet kan genom att redovisa sådant i sin 

verksamhetsplan ha större chans att få ökat 

kontantstöd. Att alltid sträva efter att lämna ifrån 

sig så väl ifyllda och så väl beskrivna berättelser 

och planer som möjligt lönar sig! 
 

Vi försöker också i år att sätta undan en förenings-

pott där föreningar (som är bidragsberättigade) kan 

söka extra bidrag för t ex reparation av anläggning/ 

lokal, inköp, projekt mm. Skicka in en ansökan/ 

skrivelse där ni beskriver vad ni planerar, 

kostnader, tidsram, åldersgrupp mm. Ansökan 

måste vi ha senast den 1/10 2022.  
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Digital utveckling! 
 

Vi fortsätter med vår digitala service så att det blir 

enklare att fixa saker själv! 
 

Föreningarna ska själva: 
 

• Ändra/godkänna föreningsuppgifter och 

medlemsuppgifter i vårt föreningsregister (se länk 

nedan), via personlig inloggning. Saknar ni 

inloggningsuppgifter, kontakta trafik, ungdoms- och 

fritidsenheten, fritid@rattvik.se.  
 

• Ladda upp årsmöteshandlingar (årsmötesprotokoll, 

verksamhetsberättelse, resultat- och balansräkning, 

revisionsberättelse och verksamhetsplan för år 

2022) digitalt i vårt föreningsregister (se länk 

nedan). Vi bifogar en enkel manual, som vi hoppas 

kan hjälpa er! Saknar ni inloggningsuppgifter 

kontakta oss på fritid@rattvik.se. 
 

• Nytt för i år! Ansökan om föreningsstöd och 

säsongsbokning ska göras i kommunens e-tjänster 

(se länk nedan).  
 

Länkar till våra e-tjänster: 

1) Ansökan om föreningsstöd 2022 

2) Ändra/godkänna, ladda upp årsmöteshandlingar 

3) Önskemål om säsongsbokning i sport- och 

gymnastikhallar hösten 2022 t o m våren 2023 

 

Föreningar som vill ha hjälp med att ladda upp 

handlingar, kan boka tid hos oss genom att ringa 0248-

702 26.  
 

 

För sent inkommen föreningsstöds-
ansökan kan innebära att bidraget 

minskas eller att ansökan helt avslås. 
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