
Föreningsnytt 
Interbook Go
Som vi tidigare har informerat om så har vi från och med december 2018 ett nytt boknings- och bidrags- 
system, Interbook Go. I december månad ska alla föreningar ha fått ett mejl (från avsändare  
kulturfritid@ibgo.se) med en aktiveringslänk för att skapa en ”användare” som föreningsansvarig.

Föreningsansvarig
Som föreningsansvarig kan du ansöka om bidrag, administrera föreningens uppgifter, ladda upp årsmötes-
handlingar och boka strötider i kommunala idrottsanläggningar. Du som föreningsansvarig har möjlighet 
att skapa ännu en föreningsansvarig eller en eller flera underanvändare i föreningen. En underanvändare 
kan endast boka tider och se föreningens uppgifter (ej göra några ändringar eller ansöka om bidrag).

Digitala ansökningar om föreningsbidrag
Vi håller på att införa digitala bidragsansökningar. De bidrag som hittills är klara för digital ansökan är  
lokal- och anläggningsbidrag, projektbidrag för integrationsfrämjande insatser och bidrag till samlings- 
lokaler/bygdegårdar. Övriga bidrag är klara inom kort. Är din förening behörig att söka bidraget så kommer 
det att synas på er sida. Har din förening redan ansökt om något bidrag via blankett så behöver ni inte göra 
om ansökan.

Obs! Lokalt aktivitetsstöd söks på samma sätt som tidigare och påverkas inte av att vi har ett nytt  
system.

Uppdatera föreningsuppgifter och lämna in årsmöteshandlingar
Som föreningsansvarig ska du årligen uppdatera/ändra din förenings uppgifter och även lägga in antal medlemmar. 
Tänk på att göra det så snart som möjligt efter årsmötet för att inte försena eventuella bidragsutbetalningar. I Inter-
book Go kan du välja om du vill ladda upp era årsmöteshandlingar i systemet eller om du vill skicka in dem via posten.

Lathundar - Interbook Go
På varberg.se finns lathundar för att boka tider, administrera föreningsuppgifter, skapa underanvändare/föreningsan-
svarig och även en lathund om hur du gör för att ansöka om bidrag.  
Länk till sidan https://varberg.se/bokningsochbidragssystem

Frågor?
Kontakta Nina Brunhage om du har några frågor:

nina.brunhage@varberg.se eller 0340-88 254, 0730-62 82 54
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