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Idrottsrådet
Pla.u och tid

IFK Hjo:s klubblokal (Bruksg. 4), 18.00- 19.30

Beslutande

ledamöter

Tiäns(fÖrande ersättare

Christer Klang (M), ordförande
Anders Karlsson (S)
Christer Svensson, Fritidsansvarig
Jan Englund, Hjo Tenn isklubb
Anna Johansson, Hjo Badmintonklubb
Stefan Lagerqvist, Norra Fågelås IF
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Peter Lundstedt, HK Guldkroken
Thomas Nolegård, IFK Hjo
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Stellan Rylander, Hökensås GK
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Johan Zander, Hjo Friidrottsklubb
Christina Nolander, Korsberga IF
Öw-riga delugande

Uues ;m justen

Anders Karlsson

Thomas Lindblad

Justeringens plats och tid

Kulturkvarteret 2015-02-18
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Anders Karlsson

Thomas Lindblad
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Id rottsrådet
§l

Dagordning
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning

§2

Val av protokollsjusterare
Rådet beslutar att utse Thomas Lindblad och Anders Karlsson att justera protokollet.

§3
Uppstart av idrottshistorisk förening/museum. Utställning under
våren.
Christer Klang och Christer Svensson informerade om att initiativ tagits av Hasse
Johansson och Per-Ove Lagerin att starta upp en idrottshistorisk förening. Hjo är den
enda kommunen i distriktet som inte redan har det. Planering pågår för att ha en
utställning i kulturkvarteret med start i vecka 15. Per-Ove Lagerin sitter i
kulturkvarteret och arbetar fram utställningen. Kontakt till honom kan ske till:
idrottshistoriskah jo@gmail.com. l samband med utställningen planeras också besök
av personer som har erfarenhet av denna verksamhet och som kan bistå med
inspiration och nyttiga erfarenheter. Efter utställningen behöver föreningen en
permanent lokal för museiverksamhet och man har börjat leta efter en lämplig sådan.
Personer som kan vara intresserade av att hjälpa till och/eller ingå i föreningen kan
kontakta Hasse e ller Per-Ove.

§4

Deltagande i evenemang i kommunen under 20 l 5.
Christer.S informerade om vikten av att fören ingarna försöker delta på o lika sätt vid
de tillfållen då evenemang hålls i kommu nen. Dessa tillfållen är utmärkta som sätt att
få inkomst till föreningarna, visa upp sin verksamhet och rekrytera nya
föreningsmed lemmar. Viktigt också att alla föreningar får frågan att vara med då
kommunen håller i evenemanget. Christer.S kommer att fungera som länk i denna
fråga och vid intresse från förening att göra något i anslutning till ett evenemang eller
att man önskar driva ett eget bör han kontaktas. Fråga ställdes om det bl ir någon
Hamnfest i år och där är svaret ja. Helgen vecka 29 är preliminära datum.

§5

Samarbete mellan skola och föreningar.
Christer.K informerade om att han pratat med Kjell-Åke Berglund om att låta
föreningar få komma ti ll skolan och visa upp sin verksamhet i ett led att jobba med
rekrytering till föreningarna. Förutsättningar för detta är att alla skolor ges chansen
till besök och skolorna i ytterområdena kan då exempelvis bussas in. Föreningarna
kontaktar Christer.S vid intresse och han undersöker med skolan vilka datum som
kan vara aktuella.
justenndes signatur
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§6

Nystart av idrottsgala.
Christer.K informerade om planer på att arrangera idrottsgala igen. Föreningarnas
synpunkt på detta var positivt. De anser att det bör vara vartannat år och att
kommunen bör stå som ansvarig. Former för nomineringar och hur pristagare utses
är viktigt att se över så att statusen för gala och priser blir hög.

§7

Information och frågor från idrottsrådets föreningar.
Blikstorps Al K: Rune Siljehult tog SM-si lver i klassen HS85 under Veteran-SM. l övrigt
är det full aktivitet i klubben.
Hökensås GK: Stellan berättade att HGK är intresserade av samarbeten med andra
föreningar för att locka fler ungdomar till golfen. Främst är det de föreningar som är
aktiva under vinterhalvåret som är aktuella och där de ungdomarna då skulle kunna
bjudas in för att testa på golf i grupp.
Hjo Friidrottsklubb: Finns intresse att ta fram en Hjo-overall enligt samma princip
som finns exempelvis i Tibro? Intresset från övriga föreningar var blandat men det
påtalades vikten av att i alla fall ha föreningen med på overallen på något sätt om
detta blir verkl ighet. Christer.$ undersöker med Tibro hur de gjort och vilket
gensvaret varit.
Hjo Velocipedklubb: Vilka möj ligheter finns att erbjuda utbildning kring vilka
bidrag/fonder etc. som finns att söka och hur man går till väga för att söka dessa? Det
fin ns pengar att söka från olika håll men det är svårt att veta hur. Christer.$ tar med
sig frågan och undersöker saken. Ulf lyfte också frågan om hur det går med hjälp till
entreprenad för klubbens bana. Christer.$ undersöker.
IFK Hjo: Thomas informerade om att klubben fått viss information angående
upprustningen av löparbanorna på Guldkroksvallen. Upphandling är på gång och
planerna är att arbetet ska vara klart t ill sommaren. Christer.$ informerade om att de
två miljoner som är avsatta för upprustningen eventuellt räcker till mer men att
frågan får tas upp i idrottsrådet om diskussion/önskemål och hu r vi går vidare i så fall.
Thomas ställde också frågan om hur det ser ut med planer för P-platser vid
Guldkrokshallen eftersom det är ont om platser. Christer.$ svarade att han fått
besked om att detta ska åtgärdas under året.
Hjo Tennisklubb: Jan undrade vilka som säljer Idrottsrabatten och när man i så fall gör
det. Hjo TK är inne på att sälja under våren och de andra föreningarna säljer i nuläget
under hösten.
Hjo Thunder Basket: Förslag till nya förråd i Guld krokshallen är inlämnat och Ulf
ställde frågan om hu r det går. Christer.$ svarade att hittills är alla andra föreningar
positiva till detta och finns det inga andra hinder kommer arbetet bl i av under våren.
Basketklubben har också behov av nya vinschar eller eldrivna vinschar för
basketmålen i B-hallen. C hrister.$ har fått svaret från Bo Adler, Fastighetschef att
dessa ska bytas.
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Norra Fågelås IF: Svårt att få ekonomin att gå ihop: Att driva egen anläggning kostar
mycket.
Hjo Motorklubb: Hjobygdens OK: Hjo Badmintonklubb: Korsberga IF: HK Guldkroken: -

§8

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd
Rådet beslutade om att nästa idrottsråd hålls 22/4 kl.l8 hos Hjo Velocipedklubb på
Wallinsv.4 och att höstens första idrottsråd kommer att hållas hos Hökensås GK.

§9

Övriga frågor
Sportlovsprogram. Christer.S önskade in information från föreningarna om akt iviteter
som ska publ iceras i sportlovsprogrammet.

Justenndes signatur
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