Beviljat extra föreningsbidrag 2016-2017 per den 2017-02-28
Följande föreningar har beviljats extra föreningsbidrag 2016-2017:
Fotoklubben Fokusera - till att bygga hemsida
Villa Marionett - föreställningen “Vatten”
Fridals Kulturförening - till teknisk utrustning
Flens IF - upprustning Ekborgen
Flens Sport & Hälsa - ledarutbildning och träningsutrustning
Dunkers IF - till fotbollsmål och fångstnät
Flens Armfighters - nya brytarbord
Malmköpings Gymnastikförening - ledarutbildning, redskap och läger
Hälleforsnäs IF - till fotbollsmål och reparation av traktor
Flens Hembygdsförening - färdigställande av förråd och verkstad
Romsk Svensk Kulturförening - tränings- och matchutrustning
Jazz i Flen - arrangera konserter
Svenska Spårvägssällskapet Sörmland - bygga ny handikappramp på stationen
Föreningen Kolhusteatern - teknisk utrustning
Studieförbundet Vuxenskolan - studiecirklar för personer med funktionsnedsättning
SPF Flensbygden - kursverksamhet
Al Houda Muslimska Center - datorer och handledning
Wudang PTCC Flen - deltagande på träningsseminarium
Flens Brukshundklubb - toalettinstallation
Somaliska Freds i Flen - kultur, integration, språkcafé, familjedag m.m.
Vadsbro Blacksta Föreningsgård - teknisk utrustning
Friskis & Svettis Flen - till träningsutrustning
UtoRoa Kören - mångkulturell verksamhet
Öjatorps Biodlarförening - utöka bisamhällen, växtodling, kompostering m.m.
Björndammens Masugn - arrangemangsinredning
Folkets Hus Sparreholm - målning av fasad och dataprojektor
Flens Golfklubb - nya utslagsplatser, orange tee
Malmköpings Hembygdsförening - digitalisering av foton
Flens Brottningsklubb - tränings- och sjukvårdsutrustning samt ledarutbildning
Malmköpings Idrottsförening - idrottsutrsutning
PRO Flen - dataprojektor
Malmköpings Tennisklubb - sommartennisskola barn 9-12 år
Folkets Hus Hälleforsnäs - drickakyl
LF 506 Allmänt Väl av IOGT NTO - dörrautomatik, konferensskåp och dataprojektor
Malmabygdens Byaråd - arrangemang Valborg
OK Tjärnen - storbildsskärm
Bowlingklubben Taggen - idrottsutrustning
Skebokvarns Bygdegård - köksutrustning
Finntorps Ridklubb - läktare och belysning
Årdala Hembygdsförening - ommålning fasad och braskamin
Flens Innebandyförening - idrottsutrustning

Föreningen Dunkers Församlingshem - ljudanläggning
Flens Motorsällskap - bord och stolar
Mellösa Ryttarklubb - ridsadlar
Broby GoIF - snöskotersladd och korvlåda
Flens Blåsorkester - inspirationsdag blåsinstrument
Equmeniakyrkan - sommarkafé
Helgesta Hembygdsförening - jubileumsskrift
Mellösa Hembygdsförening - värmepump
Civilförsvarsförbundet Flen - styrelseutveckling
ABF Flen - allsångskvällar
Hälleforsnäs Gymnastikförening - idrottsutrustning
Lindersborgs Bygdegårdsförening - stolar
Flens Världsorkester - körsång
Hälleforsnäs Bordtennisklubb - bordtennisbord

