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Äldreförvaltningen

Ansökan om bidrag för föreningsdriven öppen träffpunktsverksamhet
(se bidragsreglementet för pensionärsverksamhet)

Pensionärsförening

Förenings namn:Södertörns Radioamatörer - SödRa
Orqanisationsnummer:802453-8269
Bank- eller plusgiro:680 589-9
Geoqrafiska området (kommundel).Gålö
Adress: Oxnöväqen 6, Hasslinqe
Postnummer, postort: 137 96 GÅLÖ
Ordförande:C G Holm
Telefon: +46 70 424 18 64
E-post adress:styrelsen@skOqo.se
Kontaktperson: Karl-Erik Färdiqh
Telefon:+46 73 964 96 62
E-post adress:kassor@skOqo.se
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Särskilda kriterier
För att bidraget ska beviljas krävs att föreningen uppfyller nedanstående kriterier:

1. Träffpunktsverksamhet riktar sig till personer som har fyllt 65 år och är bosatta i Haninge kommun
Ja_
X

2. Föreningen har minst 15 betalande medlemmar bosatta i Haninge kommun
Ja_
X

3. Föreningen har sedan minst två år ha bedrivit en regelbunden verksamhet för äldre personer i
Haninge kommun
Ja
X

4. Det ska finnas ett behov av att bedriva träffpunktsverksamhet inom det geografiska område som
ansökan avser Äldrenämnden ansvarar för behovsbedömningen-frågan är att utredas och att
besvaras av äldreförvaltningen.
Ja
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Beskrivning av verksamheten
För att bidraget ska beviljas krävs ansökan innehålla beskrivning av verksamheten:
Verksamhetens syfte:___________________________________________________

Södertörns Radioamatörer är en klubb som förutom att aktivera befintliga radioamatörer, varav
majoriteten idag är över 65 år, vill vi också engagera nyblivna pensionärer till en utvecklande och
stimulerande hobby. Vi tror att vår hobby kan vara mycket intressant för denna målgrupp. Vi har för
avsikt att rikta en inbjudan till kommunens blivande pensionärer och då i synnerhet de som kan ha
någon teknisk bakgrund från yrkeslivet.
Klubben hyr en stuga på Gålö där medlemmarna kan träffas varje vecka samt vissa helger för att
lyssna på föredrag, utbildas i sådant som berör amatörradioverksamhet, samt bedriva
radioverksamhet med kontakter över hela världen. Varannan vecka har vi inplanerade föredrag.
Övriga veckor är det öppna möten där den sociala samverkan med utbyte av erfarenhet och kunskap
är viktigt.
Vid våra klubbträffar är vi ofta ca 25 personer per tillfälle. Vid sträng kyla har vi möjlighet att hyra en
lokal i Kvarnbäcksskolan, Jordbro.
Vi bedriver kursverksamhet i samarbete med ABF, i regel ett par omgångar per år - vår och
hösttermin där vi utbildar blivande radioamatörer. För att få ett certifikat krävs ett godkänt prov i ellära
och reglementen inför Post och Telestyrelsen (PTS).
Föreningen har en styrelse om 8 ledamöter samt 9 funktionärer med olika ansvarsbitar.
Klubben ger ut en tidning två ggr per år.

Verksamhetens kostnadsbild:
Våra kostnader består huvudsakligen av:
Hyra till Skärgårdsstiftelsen
Driftkostnad, värme och el.
Löpande underhåll av klubbstugan samt vår utrustning såsom antenner och övrig
radioutrustning.
Arbetsmaterial vid klubbträffar och större aktiviteter.
Studiebesök.
Marknadsföring samt medlemsrekrytering.
Just nu ser vi också en kommande kostnad för att förbättra toaletten i klubbstugan.
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Verksamhetens finansiering:______________
Medlemsavgift, 250kr per år.
Viss loppisverksamhet.
Årligt bidrag från ABF om ca 1-2000 kr per år.

Ansöknings belopp:

10000 kr

Kontaktpersons underskrift

Ifylld ansökan skickas märkt: Sam Norryd till Äldreförvaltningen, Rudsjöterrassen 2, 136 81 Haninge
Alternativt via mail sam.norryd@haninqe.se

