Datum

Vår beteckning

2015-11-18

Nämnd för folkhälsa och primärvård
Skellefteå/Norsjö

Ansökan om medel för aktiviteter under
kärleksveckan 2016
Bakgrund
Kärleksveckan i Norsjö kommun kommer att genomföras för 7 året i
rad och det är en aktivitet som skapat mycket uppmärksamhet bland
medborgare, medier och i andra kommuner. Näringslivet, föreningar
och organisationer är inbjudna att delta i denna temavecka som vi
benämner kärleksveckan som går av stapel lördag den 7 – söndag 14
februari 2016.
Syftet med kärleksveckan är: – Att denna vecka lyser upp och värmer
i februarimörkret. En vecka som andas kärlek. Kärleken till hälsan,
kroppen och livet!
Kärleksveckan 2015 och med invigningsmässan blev en succé.
Under invigningen lördag den 7/2 2016 kommer vi bland annat att
genomföra en mässa med utställare och föreläsning mm. Under
veckan hoppas vi också på att företag och föreningar att blir än mera
engagerade än tidigare. Veckan avslutas söndag den 14 februari med
friluftsaktiviteter -kärleken till skotern.
Under vecka 6 kommer förebyggargruppen (Ifo, polis, skola, FG
m.fl.) i kommunen tillsammans med rädda barnen att genomföra ”Det
handlar om kärlek” på Norsjöskolan och Norsjö gymnasium.
Kärleksveckan har fått mycket positiv kritik och viljan finns att det
ska bli en återkommande tradition.
Arrangörsgruppen för kärleksveckan ansöker om medel för detta
evenemang med 15 000 kronor.
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Kostnadsberäkning för 2015 års kärleksvecka samt ”det handlar
om kärlek” på Norsjös skolor.
Föreläsningar
Tolkkostnader
Kopiering mm
Lokalhyra
Fotografering
Fika, ljus mm – avslutning
Invigning
Annonser
Pins, reklam mtrl mm.
SA:

6 000
4 000
1 000
2 000
1 000
2 500
2 500
8 000
3 000
30 000

Egna medel 15 000 kronor
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