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Idrottsrådet
Plats och tid

Beslutande

Hjo Idrottshistoriska Säl lskap, Företagarnas Hus,
Ledamöter

18.00- 20.00

Tiäns[RÖrande ersättare

Christer Klang (M), ordförande
Anders Karlsson (S), ersättare
Christer Svensson, Fritidsansvarig
Stefan Lagerqvist, Norra Fågelås IF
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Thomas Nolegård, IFK Hjo
Tomas Uvesten, Hökensås GK
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Peter Andersson, Korsberga IF
Fredrik Bladh, HK Guldkroken
Hasse Johansson, Hjo Bowlingklubb
Jenny Fredriksson, Gymmix Hjo
Pelle Holmström, Hjo Friid rottsklubb
Johan Zander, Hjo Fr iidrottsklubb
Övriga deltagande

Anders Johansson, SISU
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Bengt Palmer, SISU

010-47641 30
Annica Carter, Kvalitetssamordnare, Vård och Omsorg, Hjo Kommun
Utses att justera

And er s Karlsson
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Idrottsrådet
§ 31

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 32

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

§ 33

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 34

Pluspolarekort
Annica Carter, Kvalitetssamordnare, Vård och Omsorg, Hjo Kommun, informerade
om hur kortet fungerar och lämnade över ett häfte med beskrivning om kortet.
Syftet är att ge större möjligheter för personer med någon form av olika
funktionsnedsättning att ta del av olika evenemang och fritidsaktiviteter i samhället.
Mer info om hur kortet fungerar samt anmälan om intresse kan fås via kontakt med
Caroline Falkander, Fritid- och frivilligsamordnare, 0503 352 99 eller
caroline.falkander@hjo.se. Caroline kommer också att ringa upp föreningar för att
undersöka möjligheter och intresse att ansluta sig till kortet.
§ 35

Idrottsrådet 20 l 5
Christer Klang summerade året som gått och repeterade syftet med rådet som är att
fånga upp idrottsföreningarnas frågor, att Christer.K och Anders Karlsson tar med sig
aktuella frågor in i politiken och att Christer Svensson som tjänsteman tar med sig
frågorna för arbete in i verksamheten. Christer.K poängterade att det inte finns något
"vi och dem" i rådet eller arbetet med att driva idrottsföreningarnas frågor utan att vi
tillsammans ska arbeta för att långsiktigt skapa bra förutsättningar för att driva
förening i Hjo. Christer.K lyfte kommunfullmäktigemötet den 29/4 som ett bra
exempel på hur föreningarnas arbete synliggörs gentemot politiken och han beskrev
också att det efter det mötet har pratats mer idrott i po litiken än på länge.
Fö ren ingarnas syn på året var att det finns en bra grund att stå på och att idrottsrådet
är ett bra forum att lyfta frågor i. Starten har varit bra och förhoppning om ännu
bättre samarbeten framöver finns.

§ 36

Information och frågor från idrottsrådets föreningar
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Idrottsrådet
HK Guldkroken: Har gjort en treårsplan i föreningen med delvis ny styrelse och
kommer att driva föreningen "som ett företag".
Hökensås G K: Har haft ett jättebra år där man ökat nästan l 00% på allt.
Medlemsökningen blev ca.+ l 0%. En golfklubb idag drivs ungefår som ett företag vilket
kräver en hel del arbete inte minst med ekonomin. Året slutar med plusresultat vilket
är mycket positivt. Klubben har en minibuss (för 9 personer) som kan hyras för
500kr/dag via kansliet. Rekrytering av ny tränare pågår.
NFIF: Ny tränare och några nya spelare klara inför nästa säsong. Svårt att bedriva
verksamhet långsiktigt vilket tvingar fram samarbeten med andra föreningar,
exempelvis samarbetar fotbollsalliansen kring damfotbollen.
KIF: Hade en lyckad julmarknad i söndags.
Hjo Motorklubb: Bra driv i klubben och lätt att få folk att ställa upp och arbeta.
Hjo Bowlingklubb: 300 medlemmar varav 80 pensionärer och 30 ungdomar. Har
startat upp verksamhet för ensamkommande flyktingbarn som kommer och spelar två
gånger i veckan. På fredagar har man bowling för funktionshindrad e. Man har många
lag i seriespel men bowling är dyrt, exempelvis kostar det ca.25 000 kronor per år
för att kunna spela division 2, och det gör rekryteringen svår. Dessutom svårt att få
folk att ställa upp och arbeta i styrelsen.
Hjobygdens Orienteringsklubb: Lugnt just nu. Planering inför nästa säsong pågår. Man
har ca 20-25 ungdomar i verksamhet och många medlemmar utspridda i Sverige som
kommer "hem" för att tävla för klubben.
Hjo Friidrottsklubb: Klubben "vilande" just nu i väntan på bättre förutsättningar till
träning utomhus. Inga seniorer för tillfåll et men 20-25 personer i åldrarna 7-14 år i
träning inomhus. Är beroende av en an läggning vid Guldkroksvallen för att kunna få
fart på föreningen. Pelle ställde fråga angående hu r lokalerna i Guldkrokshallen
används och Christer.$ svarade att han håller på att se över hur man på bästa sätt kan
använda alla lokaler och utrymmen. Frågan är dock komplicerad och kan komma att
ta tid att reda ut.
IFK Hjo: Thomas ställde fråga angående vilka behov av omklädningsrum som finns i
samband med aktiviteter på konstgräset och i Guldkrokshallen. IFK behöver rusta
upp sina omklädningsrum och vill att kommunen funderar över att hjälpa till med
investering för att lösa omklädningsrum till alla som hyr. Christer.$ svarade att
behovet av omklädningsrum i nuläget täcks men att IFK naturligtvis kan ansöka om
investeringsbidrag för upprustningen i enlighet med de bidragsbestämmelser som
finns.
Gymmix:-

§ 37

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 3/2 kl. 18.00 i Estridsalen, Kulturkvarteret
Juste rillndcs signatur
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§ 38

Övriga frågor.
Blir det något Idrottens dag? Diskussion om detta fördes och föreningarna ser att det
kan bli svårt med tanke på osäkerhet kring vilka anläggningar som är klara, hur man
kan lösa ekonomi samt om det finns arbetskraft i föreningarna för att dra runt
arrangemanget. Grupp för att diskutera detta beslutades på förra idrottsrådet men de
har ännu inte träffats.

§ 39

Att söka bidrag.
Sammanfattning av den genomgång som Anders och Bengt från SISU höll i:

SISU -arrangerar utbildning i form av lärgrupper och tilldelar resurser till detta. För
hjälp kontaktar man sin kontaktperson på SISU .
Västergötlands Idrottsförbund - Idrottslyftet innebär avsatta pengar som ska gå
till följande områden:
Värdegrund
Rekrytera
"ldrottsskola"
Anläggning
För hjälp kontaktar man sin kontaktperson på SISU.
Pengar finns också för integration genom VIF.

Leader Östra Skaraborg - pengar avsatta för att stödja projekt. Kontakt och mer
information kan man få genom Jesper Uvesten, Verksamhetsledare, 070-246 00 99
eller jesper.uvesten@leaderostraskara borg.se
Cirka 1200 fonder - finns att söka pengar ur. Exempelvis:
Cajsa Bolins stiftelse: http://www.bolinsstiftelse.se/
Allmänna arvsfonden: http://www.arvsfonden.se/

Hjo Kommun- Förutom de redan politiskt beslutade bid rag som finns kommer det
att förtydligas hur föreningar kan söka pengar eller på annat sätt få hjälp med frågor
kring integration så snart denna organisation är på plats. l nuläget hänvisas till SteinErik Norderhaug enligt tidigare protokoll. Kommunens bidragsregler m.m. hittar man
här: http://www.hjo.se/Startsida/Uppleva-och-gora/Foreningar/Bidrag-och-stod/
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