Mio Medarbetarfonds jury: Mari von Sivers Furhoff, Jenny Krayem och Annelie Larsson
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Nyårskaramell från Mio till Skaraborgs
föreningsliv
Mio har fördelat ut 107.000 kr till Skaraborgs föreningsliv i syfte att lyfta
unika projekt som gör skillnad i barn- och ungdomsverksamheten, men där
resurser saknas.
Föreningar i Skaraborg med koppling till medarbetare på Mio fick i
december ansöka om bidrag ur Mios Medarbetarfond 2020, med ett
maxbelopp på 10.000 kr. En utsedd jury från Mio valde av de många
sökanden därefter ut totalt 18 föreningar med unika projekt som sponsras.

Pengarna är öronmärkta till de unika projekten som bland annat är läger, en
ponny, konstplansbelysning och en tjejhockeydag.
- Ingen kan göra allt, men alla kan göra något. För oss på Mio känns det
fantastiskt bra i dessa tider att kunna vara med och stötta lokala föreningar
att genomföra planerade aktiviteter, säger vd Björn Lindblad
Föreningar som får nyårskaramell från Mio och de planerade aktiviteterna:
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Ryds scoutkår – Scoutläger
IFK Skövde handboll – Avslutningsaktivitet
Tibro Bågskytteförening – Material
Skultorps IF – Matchställ
Rädda Barnen, Skövde – Resa till Astrid Lindgrens Värld
Tibrobygdens ridklubb – Säkerhetsvästar
Ulvåkers IF – Belysning konstgräsplan
Skultorps TK – Anmälningsavgifter för barn/ungdomar
Tibro IK – Tjejhockeydag och utrustning till hockeyskolan
HK Country – Träningscykel, lätta vikter för rehab-träning
Fagerhult Habo IB – Öppet hus-aktivitet för tjejer
Kulturarbetarcentrum Rosa Huset – Kursmaterial till barn- och
ungdomar
Våmbs IF – Föreläsning om kost, motion och sömn
Mölltorp Ridsällskap – Bidrag till ny ponny (som kanske får heta
Mio ...?)
Skövde AIK – Bidrag till småmål
Friluftsfrämjandet, Karlsborg, grupp "Frilufsare" – Läger
Vitesse – Material
Skultorp Ryttarsällskap – Säkerhetsvästar

Mio är en ledande svensk detaljhandelskedja för möbler och heminredning
som i nära 60 år har levererat inredningslösningar för hemmet. Mio finns med
butiker på över 70 platser i Sverige samt på nätet med e-handel.
Besök gärna vår hemsida: www.mio.se
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