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Den här undersökningen har totalt 85 respondenter och en svarsfrekvens på 0%.

Undersökningen utfördes från 2020-03-31 till 2020-04-29.

Den här rapporten visar resultaten för de 85 respondenter som uppfyller filtervillkoren i filter.

Rapporten skapades 29-04-2020 16:19:45.
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2 Vilken förening tillhör du?

Kulturförening Fritidsförening Bygdegårdsförening Hembygdsförening Obesvarat
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2 Vilken förening tillhör du? Absoluta tal %

Kulturförening 9 12,5%

Fritidsförening 41 56,9%

Bygdegårdsförening 8 11,1%

Hembygdsförening 7 9,7%

Obesvarat 7 9,7%

Ack. svar 72
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3 Har er förening påverkats något när det gäller coronaviruset Covid-19

Ja Nej Obesvarat
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3 Har er förening påverkats något när 

det gäller coronaviruset Covid-19

Absoluta tal %

Ja 50 70,4%

Nej 10 14,1%

Obesvarat 11 15,5%

Ack. svar 71
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4 Hur har det påverkat er förening? ( t ex. inställda arrangemang, uthyrningar mm)

Svar

Vi har fått ställa in vår årliga loppis, som är vår absolut största inkomstkälla. Ytterligare bokningar av vår anläggning har fått 

avbokats. Hela vårsäsongen  är inställd när det gäller fotboll, vilket innebär att vår anläggning inte kommer att utnyttjas, men

ändock måste skötas för att inte gro igen.

Viktig del av verksamheten är uthyrning av lokaler. Är nu helt dött. Med den låga beläggning vi har är det Stor risk att vi mister 

verksamhetsbidrag.

Inställda anonymiserade aktiviteter, såväl inomhus som utomhus.

Försenad seriestart i flertal serier / lag.

Oklarheter vid planering för anonymiserad, loppmarknad etc som brukar hållas under sommarhalvåret.

motvilja att hyra bygdegården till fest o dylikt.  inställd anonymiserade aktiviteter.

Inställda arrangemang som finansierar vår verksamhet

Vi kan inte anonymiserad aktivitet i normal omfattning. Har mindre med deltagare. Får återbud från medverkande. Troligen ett

ekonomiskt bortfall. Med hälften av folket hemma borde, anonymiserad bli mindre. Svårare besöka äldre, ingen äldreboendesång

etc

Inställd skidsäsong. 

Oviss närtid gällande fotbollssäsong 

Mest troligt inställda arrangemang under våren. 

Inställd Ungdomscup - anonymiserad - CUP - intäkt ca 50 000 netto

Uppskjuten start anonymiserad aktivitet ( 40 man ) 

Inställda matcher anonymiserad aktivitet

Minskade LOK-stöd då aktiviteter blivit inställda

Inställda aktiviteter - Motion

Vi har fått ställa in vår verksamhet på grund av covid-19.

Anonymiserad har en anställd värdinna, omsätter ca 900000 , har ett överskott före avskrivningar ca 100000 (efter -40000). 

Intäkterna kommer från uthyrning av anonymiserad lokal och arrangemang. Femton anonymiserade aktiviteter, en anonymiserad

kör(en vecka) och ett par fester var inbokade. De tre "första" är framflyttade ett år. Anonymiserade bokningar uteblir. Vi har ställt in 

anonymiserade aktiviteter, längre fram har vi inte fattat beslut om än. Vi har beslutat att anmäla till anonymiserad till anonymiserad 

kurs. Detta ger oss ett litet andrum (vi har inte fått def. besked än ). Utöver ansvaret för anonymiserad så har vi stora fasta

kostnader i el och försäkringar , räntor ca 175000 kr. Likviditeten är ansträngd delvis på beroende på sena utbetalningar från

beviljade bidrag från landsbygdsprogrammet. 

Vi uppskattar att vi får delge vår situation och hoppas på att vi kan få stöd att på ett eller annat sett överleva krisen. Vår förening

har byggts upp och lever helt på att ett tiotal medlemmar arbetar helt utan ersättning.  

Anonymiserad med nettovinst på ca 250.000 kr har ställts in/skjutits upp. 

Bokningar i anonymiserad lokal har avbokats ca 30.000 netto.

Seirestart uppskjuten så att nationaldagsderby plus hemmaderby mot anonymiserad klubb inte blir av ca 60.000 kr förlorad intäkt.

Sponsorarbertet har avstannat på de som har utgående avtal, kanske kan återupptas senare men förmodligen ett tapp på

åtminstone 100.000 kr
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4 Hur har det påverkat er förening? ( t ex. inställda arrangemang, uthyrningar mm)

Svar

Anonymiserad förening, corona har ställt till det för oss genom att vi blir tvungna att ställa in alla träningar fram till efter påsk. 

Precis som alla andra anonymiserade föreningar i västra Götaland. Föräldrar vågar inte ta med sina barn till träningarna plus att vi 

vill och ställ med att minska smitt spridningen.  

Vi har haft stängt från den 16 mars och hoppas på att öppna igen den 14 april med utomhus träning. 

Vi har ställt in verksamheten på grund av rådande läge och flertalet sjuka barn som brukar vara med i verksamheten

Vi har ställt in alla aktiviteter, ingen anonymiserad aktivitet och ingen anonymiserad aktivitet. Vår anonymiserad aktivitet har 

skjutits på framtiden. Synd om våra medlemmar som redan innan hör till ”utsatt” grupp med få aktiviteter. (Även anonymiserad 

aktivitet har ju stängt för många) ...

Alla våra aktiviteter är inställda såsom anonymiserade aktiviteter. Vår sommarresa skjuts på framtiden. Samt andra inplanerade

aktiviteter som vi skulle åkt på som blivit inställda. 

Huvudet aktiviteter inställt, största inkomst inom ekonomiska året faller bort, uthyrning av lokalen för fest uteblir 

Inga inställda arrangemang men mer försiktighetsåtgärder.

Vi genomför tills vidare planerade aktiviteter i linje med FHM riktlinjer.

Samtliga egna träffar och möten har ställts in fram till sommaren.

Bokade aktiviteter har avbokats och flyttats fram på obestämd tid.

Vi är ju en anonymiserad förening, alla äldre har uteblivit vi har fått ställa in pass pga för få deltagare, anonymiserad aktivitet fick vi 

sluta med tidigare än planerat.

Vi hade planerat att förlänga anonymiserad aktivitet på söndagar hela april och maj ut, men det har ju inte blivit aktuellt nu . 

Inställda träningspass

Anonymiserad aktivitet med cirka 80-100 deltagande anonymiserad grupp skjuter vi på från anonymiserat datum

Uthyrning av klubbstuga var ovanligt stor fram till 1:a mars, därefter har uthyrning minskat för vår.

Spelprogram för fotbollslagen ser ut att bli enkelserie istället för normal dubbelserie.

Inga inställda aktiviteter, men lite mer omplanering när nya direktiv kommer. Ute aktiviteter istället, och inte alla på samma ställe. 

Troligtvis kommer vi att ställa in anonymiserad aktivitet men det är inte spikat.

Inställt årsmöte.

Färre uthyrningar.

Vi har helt stängt för besökare. Där med noll i intäkter men samma utgifter.

Hej!

Än så länge har vi inte påverkats men som det ser ut kommer rådande läge betr. följderna av Coronaviruset att påverka kommande

, planerade evenemang. Vi har inte tagit några beslut än om att ställa in, men i farozonen till att börja med är vårt anonymiserade 

aktivitet. Båda dessa omfattar allmänheten, inte bara föreningens medlemmar. Hur vi gör med nästa styrelsemöte i slutet av maj

får vi se då. Sedan har vi en rad evenemang över sommaren och en bit in på hösten som till stor del inte skulle gå att genomföra . 

Dessutom skulle det innebära ekonomiskt avbräck och förmodligen hindra oss en del vad gäller insatser för underhåll och skötsel

av våra byggnader och dess tomter.

Samtliga arrangemang är inställda tills vidare.        

Föräldrar släpper inte iväg sina barn till våra ordinarie barn- och ungdomsträningar. Endast 20% kommer.

Inställda arrangemang då alla medlemmarna tillhör en riskgrupp.

Tills nu - inställt årsmöte som skulle hållas 20 03 22 i anonymiserad lokal.

inställda möten uthyrning
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4 Hur har det påverkat er förening? ( t ex. inställda arrangemang, uthyrningar mm)

Svar

Våra möten ligger en gång per månad. Vi har program varje gång, oftast i form av ett föredrag med bildvisning. Programmen är

annonserade i UT (Föreningsguiden) och i vår rikstidning (anonymiserad tidning). Medlemmarna får också en kallelse per brev inför

varje möte. Många av våra medlemmar hör till riskgruppen, varför vi ställt in mötena anonymiserade datum. Höstsäsongen börjar

med ett möte den anonymiserat datum. Vi får avvakta utvecklingen av virusspridningen innan vi tar ställning till om vi kan ha möte

då eller inte. Våra möten är förlagda till anonymiserad lokal, och vi har bokat av lokalerna för resten av vårsäsongen

Minskade uthyrningar

Alla vårens aktiviteter inställda

Alla månadslönen inställda ny på våren.

Anonymiserad förening våra mest aktiva månader på året April-Juni.

Vi har haft drygt 40 tal anonymiserade aktiviteter bokade nu under våren. 

Våra anonymiserad aktivitet som oftast bokas av pensionärer så har vi fått avbokningar. 

I april har vi inga, alla avbokade och maj månad har vi bara ett fåtal kvar. 

Frågor kring junibokningarna har börjat komma.

Inställda träningar och tävlingar. Inställt SM i anonymiserad aktivitet. Inställda evenemang som anonymiserade aktiviteter. Har även

ställt in kvarvarande tillfällen på anonymiserad aktivitet vi höll på med under våren för både barn och vuxna. 

Inställda arrangemang så som fika på tipspromenad, inställda bingokvällar, ingen loppis, inga vaktmästare( samarbete med 

anonymiserad aktör, ingen uthyrning, ingen ungdomscup, minskade intäkter på inträde o kiosk på matcher. Färre sponsorer som

betalar

Inställt större medlemsmöten.

Påverkar den service vi vill ge klubbmedlemmarna.

Vet inte om träningsverksamheten kommer att påverkas.

Det är alltför tidigt att bedöma konsekvenserna. Mycket kommer bero på hur länge situationen fortsätter i denna omfattning. Ett 

utökad begränsning av verksamheten kommer bli katastrofal ekonomisk sett.

Inställda medlemsmöten

Kommer troligen behöva avlysa tävlingar

Lågt/obefintligt deltagande som har resulterat i inställda aktiviteter sedan 18/3.

Inställda anonymiserad aktivitet

Inställda anonymiserad aktivitet

Inställda anonymiserad aktivitet

Inställda föreläsningar.

Minskad publik på anonymiserad aktivitet.

mm

Vi har ännu inte haft några arrangemang som påverkats.

Under vår och försommar kommer planerade anonymiserad aktivitet att ställas in.

Föreningen fick flytta fram årsmötet på obestämd tid

Traditionellt anonymiserad aktivitet är inställt

Styrelsemöte inställt

Arbetsdag för att färdigställa marken vid anonymiserad lokal är senarelagd

Vi har fått tänka om och ändra i vår planering, så att all aktivitet endast sker i grupper om 10-15 personer. Vi har också flyttat ut

mestadels av vår verksamhet. En del aktiviteter så som läger har vi tyvärr fått ställa in. 
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5 Har det påverkat er förening ekonomiskt?

Att ställa in vår loppis har definitivt påverkat ekonomiskt. Inkomsten från loppis har de senaste fem åren legat på snittet 82.245 kr. 

Detta plus ytterligare ett antal uteblivna uthyrningar gör att vi tappar ca. 90.000 kr i intäkter.

Ja, dramatiskt minskade intäkter

Minskade aktiviteter innebär mindre LOK-stöd, mindre entréintäkter etc.

Anonymiserad aktivitet samt loppmarknad brukar generera en större summa, som dock kan misstas med tanke på läget.

räknar väl med några tusen i förlust på anonymiserad aktivitet ,, medlemsantalet påverkas inte mycket då vi betalar vid årskiftet ,, 

nästkommande år vet vi inte än, beroende på hur länge viruset härjar såklart.. finns en viss ovilja att anonymiserad aktivitet nu.

Ja, det arrangemang som vi får intäkter av ställs in. Det är inte enbart att intäkterna försvinner. Det finns alltid kostnader för 

planering och förberedelser som kvarstår trots att arrangemanget inte kan genomföras.

Vissa arrangemang kommer inte gå att flytta till annan datum då det är årstidsberoende eller att det inte kommer finnas utrymme 

för att flytta sina arrangemang till andra redan upptagna datum.

Har inte undersökt det än. men det är mycket troligt.

Inte just nu. 

Men kan vi inte ha tänkta arrangemang som anonymiserad aktivitet t.ex. så blir det minskade inkomster. 

Ja, betydligt

Se föregående svar. En första bedömning är minskning med ca 100 000

Jag besitter inte denna information.

Hitintills medför de anonymiserade aktiviteterna ett bortfall på ca 70000, egna arrangemang i april ca 20000

Svarade på det i förra frågan. Läget kan bli kritiskt framåt hösten när vi normalt inte har några intäkter. 

Vi har planer på nya arrangemang i höst men det kommer då att konkurrera med allt annat som skjutits upp till i höst.

Anonymiserad aktivitet

Vi får inga nya medlemmar just nu och genom det inga medlemsavgifter kommer inte in. Aktivitetsstödet tar stryk av det. Vi har nio

sammankomster i veckan. 

Ingen påverkan ekonomiskt

Vi får inga fullbordade deltagarlistor för att ansöka om bidrag framöver till vår verksamhet

Det kommer det ju göra, då vi inte har fullbordade deltagarlistor att redovisa för bidragsansökningar m.m. ledarlöner/lokalhyra

som ska betalas ut ändå...

Budget kommer inte håller, planerade renovering blir inte av, 

Nej, inte ännu

Lite svårt att bedöma men för egna aktiviteter ca 3000 kronor.

För uthyrning till andra aktörer ca 5000 kronor brutto.

Det vet vi inte än. 

Uteblivna träningsavgifter



powered by defgo | info@defgo.se | www.defgo.se

| 11 |

Enkät till föreningar angående Covid-19

5 Har det påverkat er förening ekonomiskt?

Svar

Framförallt anonymiserad aktivitet ser vi på med oro, är vår normal största intäkt efter bidrag. Vi får se hur stor anmälningslusten

är att spela anonymiserad aktivitet i augusti. Vi följer utvecklingen på anmälningar med spänning. Effekten kommer vi veta i mitten 

av augusti.

Färre uthyrningar = mindre intäkter

Vi har ingen större buffert så det kan bli svårt med ekonomin.

Än så länge inte alls, men kommer ju att göra det. Dessbättre har vi en del pengar i kassan, så det är ingen kris. De flesta av våra

evenemang är publika och särskilt inkomstbringande är anonymiserad aktiviteti kombination med anonymiserad aktivitet

som vi genomför åtta gånger i månaderna juli och augusti.

Vi får inte in några annonsintäkter i vårat års program.

Vi stoppade tryckningen så den kostnaden slipper vi just nu. där finns lite start kostnader men jag vet inte hur stora ännu.

I övrigt har vi bara en hyreskostnad till Ulricehamns kommun för anonymiserad yta där vi hyr ett förråd.

Inte då mycket

I viss mån.

Nej!

ja uthyrning har avstannat

Eftersom vi har anonymiserad aktivitet vid varje möte, har naturligtvis våra intäkter minskat. Vi serverar också kaffe och smörgås

och även där blir det ett ekonomiskt avbräck.

Minskade uthyrningar ger mindre hyresintäkter

Inte alls

Inte ju nu men fortsätter det i höst blir det nog sämre.

Föreningens anonymiserad förening tar bokningarna en och en och dom fakturerar kunderna per timme så anonymiserad förening

berörs inte jättemycket. 

Men annonsering som är en stor kostnad för att anonymiserad aktivitet ska få bokningar, syftet med den annonseringen uteblir nu 

när det blir avbokningar.

Ja. Vi förlorar naturligtvis intäkter på anonymiserad aktivitet samt att vi inte längre erbjuder anonymiserad aktivitet ute på företag

och föreningar. Vi förlorar också intäkterna från vårt kafé i huset när det inte är några anonymiserad aktivitet och organiserade

träningar. 

Ja det har det. 

Kommer säkerligen påverka sponsorsintäkterna.

Kommer troligen påverka intäkter från gästspelare

Kommer begränsa tävlingsverksamheten => minskade intäkter

Kommer säkert påverka sponsorintäkterna negativt.

Minskade tävlingsintäkter.

Osäkert hur medlemmarna reagerar kring sitt medlemskap i år. Hoppar många av?

Ja,inga träningsavgifter betalas in.

Vi beräknar att förlusten ligger på mellan 50-75000 kr.

Bedömda intäktsbortfall (tidig uppskattning)

Minskade sponsorintäkter 25000kr

Intäktsbortfall cuper, matcher, kioskintäkter 15000kr

Minskat deltagande på träning, minskat aktivitetsstöd 15000kr

Det vet vi inte ännu. 

Arbetet vid anonymiserad aktivitet är ju försenat, om det kan påverka sökta bidrag?
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5 Har det påverkat er förening ekonomiskt?

Svar

Vi har fått ställa in vår anonymiserad aktivitet som vi brukar ha på våren, vilket utgör ca 35000kr av våra budgeterade inkomster

under året. 
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6 Har det påverkat er förening på något annat sätt, tänk både positivt och negativt?

Svar

Ännu har vi inte kunnat hitta något positivt med detta.

Folk håller sig hemma.

+

Mer tid för uppfräschning av anläggningarna innan seriestart.

-

Se föregående svar.

positivt är ju ändå att folk e mer renliga,avs handhygien. städning mer frekvent.  negativt är att gruppträningarna som får alle man 

ur huse blir inställda,,ev kör vi något utomhuspass framåt april (positivt)   sen får vi hoppas att bygdens lojalitet gentemot

bygdegårdsverksamheten (anonymiserad aktivitet)står sig även nästa år .

Det påverkar till viss del träning men främst att det inte blir några matcher. 

Vi har vaktmästare som vi behöver ha för att sköta anläggningen även om det inte finns någon aktivitet. Klippa gräs mm

Vi har startat en youtubekanal där vi i efterhand sänder våra anonymiserad aktiviteter. Får en ökad visad omsorg genom

telefonsamtal, o anonymiserad aktivitet. Handhälsningar och kramar har försvunnit, vilket skapar ökad distans. Svårare planera

verksamheten. Vi vet ju inte vad nästa begränsning blir. Samtidigt lyfter vår kärnverksamhet. Anonymiserad aktivitet stillar oro och 

ger hopp.

Ingen vi just nu kommer på

Det enda positiva är kanske att vi har mer tid att ta hand om vår anläggning, men samtidigt är vi osäkra hur mycket vi vågar att

investera.

De mesta går ned i en lägre aktivitetsnivå. Vi hade tänkt jobba efter konceptet "anonymiserad aktivitet", nu har det blivit tvärtom.

Verksamhet för våra äldre 60+, anonymiserad aktivitethar fått ställas in. Svårt att se något positivt.

Anonymiserad förening

Alla matcher är tyvärr över. Alla tävlingar är inställda fram till september. Det ända positiva med detta är att vi hinner förberedda

våra anonymiserad aktivitet till nästa säsong med teknik och condition  plus att vi hinner färdigställa våran nya lokal. 

Flertalet barn och föräldrar saknar verksamheten men samtidigt respekterar och ser det positivt att vi respekterar direktiven som är

satta.

Svårt att hitta något positivt om Corona... vi har ju fått stänga ner vår verksamhet för en redan utsatt grupp som redan innan har 

dåligt med fritidsaktiviteter...

Svårare att genomföra utvecklingsprojekt för att möten måste blir inställt 

Nej, inte direkt

Nej

Det får väl tiden utvisa .
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6 Har det påverkat er förening på något annat sätt, tänk både positivt och negativt?

Svar

Positivt:

Extra mycket diskuterande och funderingar på vad vi gör och varför.

Negativt:

Tar fokus från våra väsentligheter.

Skapar oro hos många som inte är befogad.

En utmaning att försöka så länge som möjligt inte slå ställa in. Barnen behöver sina aktiviteter.

Inte märkbart ännu.

Den sociala gemenskapen blir lidande,vilken varit stor tidigare somrar.

Jag ser inte detta direkt. Ev kan det medföra att vi har möte via Skype, och det får väl räknas som något positivt i så fall, men helst 

ses vi fysiskt, vi bor inte så långt från varandra. Negativt är ju då att det blir ett hinder att träffas och komma igång i de olika 

kommittéerna. 

Eftersom vi inte har några aktiviteter så träffar vi inte våra medlemmar och vi kan inte locka flera till vår förening.

Vi är oroliga, att ungdomarna inte kommer tillbaka när detta är över.

Eftersom vi har ett fåtal möten per år finns anledning tro att det haft negativ effekt.

Eftersom vi tillträdde en ny föreningslokal i anonymiserat datum i år, har inte medlemmarna "vant sig" vid den ännu, vilket kan

påverka framtida deltagande i föreningsmötena negativt.

Inte kunnat bedöma detta ännu. Beror också på hur långvarigt det blir.

Osäkert om sommaren och hösten

?

Anonymiserad som många är pensionärer , ser ju anonymiserad som ett extra tillskott till sin pension. 

Gnistan taggas av lite givetvis nu när anonymiserad aktivitet uteblir.

Men vi är ett härligt gäng som uppmuntrar varandra. 

Vi får väl hoppas att det kan ombokas till hösten eller nästa vår. 

Våra anonymiserad aktivitet som några anonymiserad gör ideellt uteblir också. 

Så får vi väl göra ett trevligt uppmuntrande studie besök efter vad vår föreningskassa tillåter.

Vi ses mer sällan så det sociala har påverkats negativt. Enda positiva vi kan se är ökad hygien och att man blivit mer noggran med 

att inte träna när man är sjuk. 

Vi hjälps åt att fixa ute på anonymiserad plats, vilket är positivt. 

Vi är mitt i högsäsong där det är många utgifter o lite inkomster så det är negativt. Inkomsterna minskar o det påverkar vår

verksamhet oerhört. 

Vi är en stor aktiv förening från ung till gammal o det är ju stor risk att många slutar o tappar sugen när man inte spelar matcher. 

Positivt att man hittar på andra saker o är kreativa

Gemenskap o hjälpsamhet är ju positivt

Kan i dagsläget inte sen nåt positivt med coronaviruset.

Positivt är att den planerade ommålningen av anonymiserad förhoppningsvis kan genomföras.

I övrigt är det svårt att se något positivt.

Hur länge kan vi klara att avlöna personalen. 

Om pandemin blir långvarig så påverkar det säkert bokningarna inför hösten också.

Kan centrala kulturpengar hamna hos oss?

Vi tror att det kommer att krävas ett fördjupat samarbete och dialog med berörda på kommunen.

I vår egen organisation råder stämningen "rädda vad som räddas kan".



powered by defgo | info@defgo.se | www.defgo.se

| 15 |

Enkät till föreningar angående Covid-19

6 Har det påverkat er förening på något annat sätt, tänk både positivt och negativt?

Svar

Negativt:

Minskade gemensamma aktiviteter, verksamheten krymper.

Finns risk att utövare slutar och är svåra att få tillbaka igen.

Ekonomiskt så krymper intäkter.

Inte ännu, men det visar sig väl senare när alla restriktioner släpper

Vi har fått tänka om och tänka kreativt, vilket kan vara positivt. Nytänk kan skapa nya möjligheter för framtiden. 
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7 Ser er förening något som Ulricehamns kommun skulle kunna göra för att underlätta eventuell uppkommen situation?

Svar

Behålla aktivitetsbidragen på något sätt fast vi inte har kunnat ha några aktiviteter

mer pengar

Ekonomiskt stöd vore välkommet.

Öppna upp för att vi kan få ett extra-ordinärt bidrag i slutet av året när vi kan överblicka resultatet.

Stöd i slutet på året ifall så behövs.

ni gör redan mycket genom era generösa bidrag ,när vi utvecklar verksamheten .,nu senast bidrag till vårt anonymiserad aktivitet

, ... superbra. mången tack!!

vi kan bli tvungna att säga upp personal eftersom vi inte har intäkter. Kan kommunen höja bidraget för sådan personal tillfälligt.

Hur skall vi kunna stoppa våra kostnader som löper även om vi inte har några intäkter? Hyror, personal, el, vatten

Har nni någon anonymiserad att låna ut?😊 Nä vår verksamhet är nog för speciell för det. 

Svårt att se vad det kan vara i dagsläget. 

Vi själva har svårt att se helheten i detta läget. 

Men mest troligt blir det ju ekonomiska konsekvenser. 

Hyreskostnader - uppskjutna alt avskriva

Betala ut grundbidrag eller andra beviljade bidrag omgående

Antingen direkt ekonomiskt stöd eller hyra lokaler, boende.

Se över om ni kan gå ned i pris på planhyrorna

Vet faktiskt inte det är väll om detta blir ännu värre så kanske vi vår ställa in alla träningar i sommar.

Nej

Svårt att svara på men Alla framtida bidrag såväl smått som stort är välkommet när vi väl

Kan köra igång igen....

Krisstöd, underlätta tillståndsprövning, rådgivning av olika slag för att spara pengar 

Inte just nu

Titta över antalet aktiviteter som man måste ha för att få grundbidraget, en stor del av året kan ju vara tillspillogivet med den 

situation som nu råder

Det har vi inte funderat på. 

Håll öppet kommunens anläggningar så mycket som är möjligt enligt regelverk.

Att öppna Lassalyckan för träning är en rätt typ av åtgärd, precis som att man låter barn gå till skolan och föräldrar gå till jobbet

med extra fokus på att vara frisk, etc.

Ev extra ekonomiskt stöd efter säsong för de föreningar som hamnat extra till utan egen förskyllan.

Som alltid är det ekonomin.

En idé jag får just nu är följande: Vid inställande av evenemang behöver det kungöras ordentligt och annonsering i UT kan bli

aktuellt. Då skulle kommunen kunna bistå föreningen med att ta kostnaden för den annonseringen. (Eller kanske dela den med 

tidningen.)
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7 Ser er förening något som Ulricehamns kommun skulle kunna göra för att underlätta eventuell uppkommen situation?

Svar

Kommunen kan avstå från våran hyra av anonymiserad lokal, som kompensation.

Vi måste ändå sköta våra anonymiserad aktivitet

.

Hjälp företag som jobbar med ungdomars fritid att överleva. Exempelvis anonymiserad aktivitet, som har det tufft nu.

Inte för stunden.

Påverka Vattenfall att dra ner på de fasta avgifterna för elanslutning. Är alldeles för höga i förhållande till förbrukningen.

Se till att Ulricehamns Tidnings Föreningsguiden fungerar. Nu har dom satt in annonser om arrangemang som vi tagit bort.

Vi kan ju inte säga mer än att vår budget till att annonsera i vissa resemagasin tär på vår tunna kassa. 

Nästa år får vi nog gallra i där vi kan vara med och  annonsera.

Vi har så många trevliga arrangemang som vi vill göra för vår bygd som ligger lite på is men vi gör så gott vi kan.

Vi är oroliga att vi förlorar ekonomiskt stöd pga att färre aktiviteter registreras. Eftersom verksamheten gör ett långt uppehåll är vi 

rädda att det påverkar medlemsantalet på ett negativt sätt. 

Vi kommer eventuellt att köra en del anonymiserad aktivitet. Uteträning eftersom det anses säkrare i dessa tider. Den anonymiserad 

lokal ägs av anonymiserad. Detta kommer att kosta oss en del som vi inte räknat med. Vi skulle jättegärna se någon form av 

kompensation för extra utgifter, och ev förlorade inkomster. 

Alla föreningar får dela på bidragspengar så att alla föreningar kan överleva. Inte till specifika projekt. 

Avstå från årets arrende på 50 000:- om anonymiserad får ekonomiska bekymmer. Avvakta gärna med fakturan.

Övriga bekymmer som uppstår hoppas vi klara själva.

Hjälp med hyra.

Alla ropar ju efter pengar och pengar är väl en god sak, men ett fördjupat samarbete och dialog kan underlätta möjligheten att 

finna lösningar på uppkomna problem. I bästa fall går vi stärkta ur krisen.. Vi upplever att vi redan har ett gott samarbete så 

utgångsläget är ju gott.

Höj aktivitetsstöd eller garantera 2019-års nivå.

Gör det möjligt att söka stöd för inställda arrangemang, det finns årligt återkommande arrangemang som för föreningar är 

ekonomiskt viktiga, jfr med 2019.

Nej det ser vi inte i nuläget.

Eventuellt extra stöd för förlorade medel. 
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