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Idrottsrådet
P1ats och tid

Beslut.1nde

Estridsalen, Kulturkvarteret, 18.00- 20.00
ledamöter

T~nSt!Önnde

ersättare

Christer Klang (M), ordförande
Christer Svensson, Fritidsansvarig
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Per-Åke Lundström, IFK Hjo
Carl-Christian Schmiterlöw, HjobygdensOK
Hasse Johansson, Hjo Bowlingklubb
Anna Johansson. Hjo Badmintonklubb
Jan Englund , Hjo Tennisklubb
Ulf Petersson, Hjo Thunder Basket
Markus Öhman, Hjo Velocipedklubb
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Övriga deltagande

Anders Johansson, SISU

010-4764 1 34
Kenneth Tidebrink, SISU

010-4764 1 16
Lennart Ander sson, Eko nomichef, Hjo Kommun

0503 - 350 39
Utses att justera

Bengt-Göran Karlsson

justeringens plats och tid

Kulturkvarteret 20 16-05-

Underskrifter

Paragra fer
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Idrottsrådet
§l

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordn ing.

§2

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutar att utse Bengt-Gö ran Karlsson att justera protokollet.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§4

l ntegrationssamarbete
Lennart Andersson, Ekonomichef, Hjo Kommun info r merade om det ti llfäll iga
statsbidrag som kommunerna fått för mottagning av flyktingar. För Hjo Komm uns del
innebär det 5,9 miljo ne r under 20 16. Dessa pengar går t ill olika delar av verksamhet
inom kommune n, exempelvis för lokaler, flyttkostnade r, möbler vissa tillfälliga
tjänster m. m. l ,8 miljoner har avsatts ti ll "utrymme för särskilda integrationsprojekt "
och just nu pågår arbete med att ta fram underlag på hur dessa pengar kan komma till
användning på bästa sätt.
Anders Jo hansson och Kenneth Tidebrink från SISU var inbjudna för att prata om
projektet "Sports fo r you". Detta är ett projekt som drivs genom Västergötlands
Idrottsförbund i syfte att "ge goda fårutsättningar får nyanlända ffiekor pojkar kvinnor och
män som fått uppehållstillstånd i Sverige att engageras sig i idrottsverksamhet". l korthe t
in ne bär det ett upplägg där pe rsone ll resurs anställ s via VIF för att i nätverk me d
övriga kommu ne r i proje ktet arbeta mot målet och syftet. Denna tjänst finansie ras av
respektive kommun och det var därför viktigt att id rottsfö ren ingarna i Hjo gavs
möjlighet att tycka till o m detta samt få ti llfålle att ställa frågor. G emensamt för
fö reningar na var bilden av att det är viktigt att utbilda flyktingarna i vad det innebär
att vara med i en förening i Sverige samt att hjälp kan behövas för att underlätta
språkliga hinder.
Föreningarna i Hjo var positivt inställda till projektet och Christer.$ tar därför med
sig synpunkter, tankar och ideer i den fortsatta processen. Han önskade också att
respektive förening har e n kontaktperson för arbetet med integration. Detta i syfte
att underlätta kommunikationen mella n föreningen och kommunen i frågan. Därför
önskade han att varje förening undersöker om man kan hitta en person för denna roll
och påtalade att de t ju kan vara vem som he lst som brinner lit e extra fö r just
integration.
Mer info rmation o m processen kring integration kommer på nästa idrottsråd .
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Idrottsrådet
§5

Information och frågor från idrottsrådets föreningar
Hjo Tennisklubb: Jan Englund berättade att man utfört inspektion på utomhusbanorna
i stadsparken och att banorna är i så dåligt skick att de behöver läggas om inom
något/några år till en uppskattad kostnad på ca.350- 400 000 kronor. Han önskade få
veta vad kommunen vi ll med banorna för att klubben också ska kunna gå vidare med
egna investeringar vid banorna. Christer.$ svarade att dessa pengar inte finns i någon
budget i nu läget och att han därför inte heller kan lova några pengar när väl behovet
uppstår. Frågan behöver lyftas och Christer lovade att göra detta.
Hjo Thunder Basket: Ulf Pettersson undrade om det är ok att klubben bedriver
utomhusträning vid Gu ldkroksskolan och Lennart Andersson bad att få undersöka
saken men att det inte borde vara något problem.
Hjo Motorklubb: Thomas Lindblad berättade att klubben har problem med sitt avtal
kring arrende för området där de har sin bana och önskade hjälp med detta.
Christer.$ hör av sig till Thomas för att diskutera saken.
Sällskapet Boule i Hjo: Bengt-Göran Karlsson berättade att man kommer att
arrangera "Boulens dag" den 14/5 och önskade kontakt med någon för att bjuda in
flyktingar i Hjo till denna dag. Christer.$ svarade att Linda Fred, enhetschef för
integration är lämplig att kontakta. Hon nås på 0503 - 352 90.
Hjo Velocipedklubb: Markus Öhman ställde frågan om planerna för avverkning uppe
på Högaliden eftersom klubben vill göra banor i området. Christe r.$ svarade att han
kallar till ett nytt möte med Morgan Hermansson för att få reda på hur kommunen
planerar arbetet.
Hjo Bowlingklubb, Hjobygdens Orienteringsklubb, Hjo Badmintonklubb, IFK Hjo: -

§6

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 8/6 kl.l8.00 hos Hjo Motorklubb.

§7

Övriga frågor.
Hasse Johansson önskade draghjälp till Hjo Idrottshistoriska förening. Hasse beskrev
att man idag har startat föreningen, skaffat en lokal, en hemsida och börjat sam la
material/materiel men arbetet är svårt och det behöver komma in engagerade
personer i föreningen som kan vara med och bygga upp framtida
utställningar/museum. Han önskade att man hör sig för i föreningarna efter personer
som är villiga att vara med i arbetet och att dessa personer kan höra av sig till Hasse
på 0706 - 981035.

Justerandes signatur

Utdr.tgsbestyrkande

