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Bos§ 194 Dnr KS 041/2015 

Ansökan om ekonomiskt stöd till resa för barn till Bodaborg i 
Karlskoga, IOGT:s Juniorförening Junis 158 Kopparberg 

Ärendebeskrivning 
Ansökan har inkommit den 30 september 2015 från IOGTs Juniorförening Junis 
158 om ekonomiskt stöd till resa för barn till Bodaborg i Karlskoga under 
höstlovet. 

Bildnings- och sociala utskottets förslag 
Bildnings- och sociala utskottet föreslår kommunstyrelsen avslå ansökan med 
hänvisning till det saknas anslagna medel för ändamålet samt att medel inte finns att 
utdela ur de av kommunen administrerade fonderna. 

Utdragsbestyrkande 



Stöd till resa för barn i Ljusnarsbergs kommun 

Stöd till resa för barn i Ljusnarsbergs kommun 
Ralf Nielsen [info@junis158.com] 
Skickat: den 30 september 2015 08:45 
Till: Ewa-Leena Johansson; Anders Nordlund 
Cc: Johanna tsupukka [johanna@junis158.com] 
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IOGT:s juniorförening här i Kopparberg har ökat sin verksamhet mycket det senaste året, vi har 
startat veckoaktiviteter i Ställdalen på asylboendet och vi har haft verksamhet under sommarlovet på 
Malmtorget och vi försöker att vara ett stöd till vuxna asylsökande i deras kontakt med myndigheter i 
Sverige eller bara för att få någon att prata med. 
Och vi fortsätter med våran veckoaktivitet på Folkets hus här i Kopparberg. 

Vi har många barn som kommer till oss som inte har blivit medlemmar i föreningen men vi jobbar på 
att få med alla så att dom finns med när dom flyttar till en annan stad och kan då fortsätta gå på Junis 
aktiviteter på någon av alla föreningar som finns i i landet. 

Vi har fått mycket stöd och hjälp av många privatpersoner, företag och kommunen och det är vi 
jättetacksamma för. 

Vi har nu ett höstlov att se fram emot med många aktiviteter både av föreningar och fritidsgården 
och det är roligt att se att så många gör våra barn/ungdomars lov fyllda av roliga saker. 
Vi på Junis har 2 aktiviteter under lovet, vi kommer att tillsammans med Bio Malmen och 
Kopparbergarn att visa en sportlovsfilm på torsdags kvällen och så har vi våran Boda Borgs resa på 
måndagen. 
Det är en återkommande resa som vi gjort tillsammans med distriktet i flera år .. 

Vi har i år beslutat att barnen från Kopparberg/ Ställdalen kommer att få åka gratis då vi har många 
barn som annars inte kommer att ha råd att åka med. 
Distriktet kommer att betala för bussarna och vi kommer att betala för inträde och mat till en kostnad 
av 200:-/ barn. 
Vi har nu sätt att intresset både bland barnen från Junis Kopparberg och barnen på asylboendet i 
Ställdalen är jätte stort och vi räknar med att vi kommer att fylla en buss bara från oss här i 
Kopparberg/Ställdalen. 

Vi söker därför stöd från er på kommunen till resan, kostnaden för oss kommer att vara ca 10 000:
och vi är glada för all hjälp vi kan få. 

Kontakta mig om ni har några fler frågor om resan eller Junis så ska jag svara så gott jag kan. 

Mvh 
Ralf Nielsen 
Kassör och ledare 
Junis 158 Kopparberg 
0702131477 


