Redovisning av verksamhetsbidrag för 2021 från
o socialnämnden
o äldrenämnden
Markera med kryss vilken nämnd redovisningen gäller och fyll i
vilket år. Redovisningen ska bifogas ny ansökan.
Redovisning för hur bidragen har använts inklusive eventuella avvikelser från vad som
angavs i ansökan och om syftet med verksamheten uppnåtts. Fyll gärna i blanketten i
word eller motsvarande, skriv ut, skriv på, scanna in och skicka med e-post till
KOS@nacka.se senast 1 november.
Föreningens namn
Fisksätra Folkets Hus

Organisationsnummer
802413-7419

Namn på kontaktpersonen för redovisningen och e-postadress
lina@fisksatrafolketshus.se
Beskriv hur verksamheten har genomförts?
Det har varit åter igen varit ett väldigt speciellt år pga pandemin Vi fått ändra en del men har
ändå kunnat följt vår planering, om än med lite ändringar. Vi har haft många olika
föreläsningar, vissa på plats, vissa via länk och vissa hybrid-dvs sänt både live och via länk.
Vi har även kunnat ha kvinnoföreningar hos oss och trots pandemin kunnat dela upp dem så
pass att de kunnat nyttja lokalerna.
Verksamheten för vuxna har flutit på, dock ibland med olika tider pga pandemin. Vi har
kunnat erbjuda unga vuxna en plats att mötas, studera, träffas, diskutera, byta erfarenheter,
haft samtal, göra omvärld analyser, och utvecklat förenings kunskaper etc.
Vi har även haft handledning samt börjat ta emot flera volontärer och startat upp massa
verksamhet kring detta.
Har verksamheten avvikit från vad ni ansökte om?
Vi har behövt ändra lite i tidsplaneringen pga coronan. Detta för att vi bland annat har varit
tvungna att ändra öppettiderna då kommunen krävt detta. Vissa grupper och event har vi
även fått ta ett begränsat antal personer. Vi har även gjort mycket verksamhet via länk.
Redovisa hur ni har använt bidraget. Redovisa kostnaderna för varje aktivitet. Exempel:
Aktiviteten seminarier. xx kr – föreläsningsarvode, xx kr hyra av lokal.
Handledning och fortbildning: 35 000kr
Föreläsningar 30 000kr
Verksamhet för vuxna: 200 000kr
Hyra lokaler: 80 000kr
Annat som är av intresse för social- eller äldrenämnden.
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