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Plau och tid

Hjo motorklubb, 18.00- 20.00

Beslutande

Ledamöter

Tiänst!Örande e rsättare

Christer Klang (M), ordförande
Christer Svensson, Fritidsansvarig
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Carl-Christian Schmiterlöw, HjobygdensOK
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Tony Karlsson, Hökensås Golfklubb
Jenny Fredriksson, Gymmix Hjo
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Peter Andersson, Korsberga IF
Övrig> deh:apnde
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plats och tid
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§8

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag ti ll dagordning.

§9

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutar att utse Jenny Fredriksson att justera protokollet.

§ 10
Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Fö regående mötesprotokoll gicks igenom.

§ Il

l ntegrationssamarbete
Christer.$ info rmerade om att det beviljats pengar för en projekttjänst och att
rekryteringsprocessen startats upp med målet att kunna anställa någon på 50% innan
semestrarna drar igång. Tjänsten kommer till att börja med gälla från augusti till
årsskiftet me n med trolig förlängn ing unde r hela 20 17.
Tjänsten kommer att vara inriktad mot att arbeta med fritidssysselsättningar som
medel att nå integration och där kommer föreningarna att vara väldigt viktiga.
Christer.$ påminde också om önskemålet att varje förening bör ha någon som
ansvarar för integratio nsarbetet och att det inte behöve r vara ordföranden.
Mer information om processen kring integration kommer på nästa id rottsråd.

§ 12
Ekonomi i kommunen
Christer.$ gick igenom grunderna i kommunal e konomi gällande Hjo samt de n
ekonomi som han ansvarar för, i första hand det som o mfattar föreningarna.
En PowerPoint-presentation bifogas som Bilaga l.

§ 13
Information och frågor från idrottsrådets föreningar
Hjo Motorklubb: Thomas Lindblad informerade om verksamheten i och runt deras
klubblokal samt o m att de riskerar att bli av med sin bana på grund av att arrendet
inte verkar kunna förlängas. Christer.K lovade att ta med sig frågan för att se vi lka
möjligheter som finns till lösning.
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Blikstorps AIK: Ingemar Siljehult informerade om den investering som klubben håller
på att planera för sin klubblokal och att man väntar på kommunal hjälp för att kunna
gå vidare. Ungdomsverksamheten går bra och det finns mycket positivt som händer i
föreningen.
Hjo Velocipedklubb: Ulf Rudberg berättade om den mountainbiketävling klubben
arrangerat den 28/5 och som lockat 300 startande. l nuläget finns inte möjligheter till
fler startande på grund av brist på parkeringsplatser. Fören ingen ser ett ökande
medlemsantal i åldrarna l0-14 år vi lket är kul. Han informerade också om att de även
i år kommer att arbeta under Vätternrundan och att deras förhoppning är att depån
även kommande år förläggs till hamnområdet. Därefter berättade Ulf om planerna på
att arrangera "Mini-Vättern" under Hälsoveckan.
Hjobygdens Orienteringsklubb: Carl-Christian Schmiterlöw önskade att diskutera
fram ett avtal om att föreningen kan hantera stormfällor. Christer.$ tar med sig detta
och diskuterar med Samhällsbyggnad.
Gymmix Hjo: Jenny Fredriksson berättade om planer för gympa riktad till
funktionshindrade och att Amira Boudagh är kontaktad för att hjälpa till att söka efter
ledare till de tta.
Korsberga lF: Hökensås Golfklubb: -

§ 14

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 21/9 k1. 18.00 hos Hjobygdens
Orienteringsklubb, Högaliden.

§ 15

Övriga frågor.
Carl-Christian Schmiterlöw och Ulf Rudberg stäl lde fråga o m de schaktmassor som
blivit över vid an läggandet av cykelvägen till Högaliden och varför dessa hittills inte
använts till att påbörja arbetet med utökad parkeringsyta uppe i Högaliden. De hade
själva pratat med Samhällsbyggnad men inte fått återkoppli ng och enligt NCC sku lle
det inte vara några problem att köra upp massorna dit. Christer.$ och Christer.K
lovade att ta med sig frågan för vidare diskussion .

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

