Hej alla föreningar!
Anslag
Då var det dags för årets ansökan. En del föreningar har inte haft ett formellt årsmöte av kända
skäl, ange bara det när ni skickar in ansökan.
Covid19
Vi vet naturligtvis inte vad som händer men många är vaccinerade. Vi hoppas på att det mesta
skall börja fungera i det närmaste normalt till sommaren/hösten men vi kommer att avvakta
myndigheternas riktlinjer innan vi betalar ut pengar.
Adress och utskick
Viktigt att ni kontrollerar föreningens adress och mejl på medskickade kontaktlistan. Eventuella
felaktigheter rapportera ni till web@pif.nu
Ange vilken förening och vad som skall ändras. Utskick som är riktade specifikt till föreningarna
gör vi till den listan, som kallelse till förbundsmöte och liknande.
All övrig information om kommande arrangemang, nyheter mm, får alla som anmäler sig till vårt
nyhetsbrev! Sprid ut det i föreningarna.
Finns en länk på vår hemsida https://www.postnordplus.com/pif
Skickas in senast 31 januari 2022!

Ewa Wiklund
Kassör
Postens idrottsförbund
ewa_skilover@hotmail.com

POSTENS IDROTTSFÖRBUND
-DQXDUL 202
Till alla föreningar
Ansökan om pengar för år 2022
Nu är det dags att söka anslag för år 2022.
Postnordplus har övertagit ansvaret för tilldelning av anslag till Postens
Idrottsförbund. Som tidigare ansöker föreningarna från Postens Idrottsförbund.
Vi bifogar blanketter som vi vill att ni fyller i och sänder in senast
31 januari 2022, till PIF:s kansli.
Uppgifterna är obligatoriska att fylla i för att kunna beviljas
anslag 2022. De föreningar som inte sänder in dessa kommer ej
heller att beviljas eventuella resebidrag.
OBS! OBS! OBS!
Bilagorna ska insändas även om ni inte äskar pengar för 2022
•
•
•
•
•

Verksamhetsberättelse samt ekonomisk rapport t.o.m.
dec 2021, se bilaga. (inga bilagor i mail, pappersutskrifter)
Verksamhetsplan och ekonomisk planering för 2022, se bilaga
Balans o resultaträkning för 2021
Årsmötesprotokoll 2021
Ansökningsblankett för 2022, se bilaga

Frågor, maila: ewa_skilover@hotmail.com

VIKTIG INFORMATION
Alla aktiviteter som finansieras med bidragsmedel ska exponeras på
Postnordplus portal www.postnordplus.com, (aktivitetskalendern).
Kontroll kommer att utföras att utförda aktiviteter 2021 stämmer överens
med den insända verksamhetsplanen.
Ett särskilt webbverktyg är framtaget ”City Break Information System”,
där ni som förening får egna inloggningsuppgifter och måste lägga in era
aktiviteter. Den information som ni lägger in, skickas till Posten Fritid för
godkännande för att sedan publiceras i aktivitetskalendern.
Aktivitetskalendern gör det möjligt för alla postenanställda/postseniorer
att bli inspirerade av och anmäla sig till era lokala aktiviteter. Det är också
ett bra sätt att rekrytera nya medlemmar till föreningen. Det framgår av
informationen vilka av era lokala aktiviteter som kräver medlemskap.
Har ni ej fått era inloggningsuppgifter i CBIS, så kontakta Postnordplus
verksamhetsansvarige för idrott och motion: Christer Andersson
christer.b.andersson@postnord.com

Har er föreningar lagt in aktiviteter i CBIS under 2021?

Med vänlig hälsning

Ewa Wiklund

JA

NEJ

ANSÖKNINGSBLANKETT

Förening: Namn: …………………………………………………….
Adress: ……………………………………………………
Postadress: ……………………………………………..
Ansökan Pengar: …………………………….
Postgironummer: …………………………….
Antal medlemmar :…….…… varav pensionärer :..…..…..
Medlemsavgift: ……………………
Ordförande: Namn: ……………………………………………..
Tel: ………………………. mail: ………………………………………………
Denna blankett är obligatorisk för alla föreningar
inom Postens Idrottsförbund.

Glöm ej!
• Verksamhetsberättelse som omfattar ekonomisk rapport t.o.m. dec 2021 (enligt bilaga)
• Balans o resultaträkning för 2021
• Verksamhetsplan för 2022 (enligt bilaga).
• Årsmötesprotokoll 2021

Sänd in uppgifterna senast 31 januari 2022 till:
Postens Idrottsförbund
A12V
105 00 STOCKHOLM

