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Underhållsarbete på takkonstruktioner i vissa idrottshallar
Ett antal av kommunens idrottshallar med
underspända takstolar kommer under året att
förstärkas och behöver därför stängas helt eller
delvis för underhållsarbete. Berörda hallar är
friidrottshallen, ishall 1 och 2 på Nolia, Hippologum,
Sjöfruhallen, Umeå energi arena Vind.
Lokalbokningen på Föreningsbyrån kommer att
kontakta de föreningar som har bokningar.
Underhållsarbete på takkonstruktioner i kommunens
idrottshallar

Som idrottare eller tränare kan du få stöd av psykologprogrammet
Är du idrottare eller tränare och nyfiken på att jobba
med förändring? På Psykologmottagningen för idrott
har studenterna från psykologprogrammet med
inriktning mot idrott terapeutiska samtal med klienter
som en del i sin yrkesutbildning. De har förutom
kunskap rörande psykologisk behandling också
kunskap inom idrottspsykologi.
Som tävlingsidrottare kan du få stöd av
psykologprogrammet

Ledare inom föreningar kan söka till utvecklingsprogram för ett mer rörelserikt
samhälle
I programmet får ledare (inom alla kategorier) som
anammat rörelserikedom hjälp att utveckla
aktiviteter eller miljöer i sin verksamhet.
Deltagare får möjlighet att, med stöd av våra
rådgivare inom rörelserikedom, utveckla idéer som
bidrar till att fler människor ökar sin förmåga, lust
och möjlighet att röra på sig. Sista dag för ansökan
är 22 februari.
Ledare inom föreningar kan söka till
utvecklingsprogram för ett mer rörelserikt samhälle

Sök bidrag och arrangera under påsklovet

Fram till 15 mars 2021 finns möjlighet att söka stöd
för att arrangera aktiviteter riktade till barn och
ungdomar under påsklovet 2021.
På grund av coronapandemin kan aktiviteterna
behöva se annorlunda ut än vanligt. Tänk på att följa
myndigheters råd, riktlinjer och lagar när ni
arrangerar.
Sök bidrag och arrangera under påsklovet

Sök bidrag till din förening
Genom Föreningsbyrån kan du söka bidrag till din föreningsverksamhet. Vilka bidrag som finns att söka och vad
som gäller för att du ska kunna söka dem kan du läsa mer om på vår webbplats.
Ansökningstider och blanketter för våra bidrag
Bidrag och stöd

Kontakt
Kontakta bidragsenheten för frågor gällande bidrag
Har du frågor eller synpunkter gällande våra bidrag kan du kontakta bidragsenheten på Föreningsbyrån.
Mejl: fritid.bidrag@umea.se
Kontakta specifik handläggare
Kontakta lokalbokningen för frågor gällande hyra lokal eller anläggning
Har du frågor eller synpunkter gällande våra bidrag kan du kontakta lokalbokningen på Föreningsbyrån.
Mejl: fritid.bokning@umea.se
Vi tar helst emot frågor via mejl, men vill du ändå ringa kan du göra det vardagar klockan 10.00–12.00.
Telefon: 090-16 18 55

