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Plats och tid

Beslurande

Hjobygdens Orienteringsklubb, 18.00 - 20.00
ledamöter

TiänstR:Örande ersittare

Christer Klang (M), ordförande
Anders Karlsson (S), ersättare
Christer Svensson, Fritidsansvarig
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Carl-Christian Schmiterlöw, HjobygdensOK
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Christer Petersson, Hökensås Golfklubb
Jenny Fredriksson, Gymmix Hjo
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Peter Andersson, Korsberga IF
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Anna Johansson, Hjo Badmintonklubb
Kenneth Holgersson, Norra Fågelås IF
Per-Åke Lundström, IFK Hjo
Övriga deltagande

Helene Wallenius, Projektledare "Sports for you"
Ove Johansson, Handelsutvecklare, Hjo Kommun

Uues att justera

Bengt-Göran Karlsson

Justeringe ns plau och tid

Kulturkvarteret 2016-

Underskrifter

P>r.agr.afer

l 6-25

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO

2 (4)

2016-09-28

Idrottsrådet
§ 16

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§ 17

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutar att utse Bengt-Göran Karlsson att justera protokollet.
§ 18

Genomgång av föregående mötesprotokolL
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 19

Leaderprojekt.
Ove Johansson, handelsutvecklare, Hjo Kommun informerade om att han kommer
att lämna in en ansökan om Leader-pengar för ett projekt som syftar ti ll att kunna
genomföra arrangemang på torget och öka centrumgemenskapen. Upplägget är tänkt
att vara åtta sådana arrangemang per år fördelat under perioden maj - september
(uppehåll i juli) och pågå i tre år. Idrottsföreningarna ska på dessa arrangemang ges
tillfälle att visa upp sin verksamhet i form av tävling, prova-på, uppvisning etc. Genom
detta kan föreningarna synas i ett annat sammanhang, knyta kontakter och på så sätt
underlätta vägarna in i föreningarna. Projektets medel är tänkta att täcka alla
omkostnader såsom transporter, materiel m.m. men kan inte utbetalas i form av
ekonomiskt bidrag. Föreningarna förväntas bidra med ideellt arbete i samband med
det arrangemang som respektive förening deltar i. Föreningarna kommer också ges
möjlighet till kringförsäljning för att på så sätt kunna inbringa inkomster. Ove önskar
respons på iden så snart som möj ligt och det kommer också krävas att ett visst antal
föreningar ställer sig bakom avsiktsförklaring inför ansökan.
Fråga ställdes om vi lka försäkringar som kan gälla vid exempelvis prova-på
verksamhet och Ove lovade att undersöka detta.

§ 20

Integrationssam arbete.
Helene Wallenius, Projektledare, Sports for You presenterade sig och beskrev det
arbete som hon nu påbörjat. Hon gjorde sin första ar betsdag den 23/8 och är anställd
på 50% hos Västergötlands Idrottsförbund fram till 31/12. Målet och förhoppningen
är att anstä llningen ska förlängas till att gälla åtminstone hela 2017.
He lenes uppdrag är att arbeta med integration fö r alla i ett utanförskap och i detta
arbete är föreningslivet den viktigaste faktorn.
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Helene önskade få in från alla föreningar vilka behov som finns för att lyckas med
integrationen och diskussion fördes kring möjligheter och hinder.
Vi kommer att återkomma med fortsatt diskussion och arbete på nästa idrottsråd.
§ 21

Ledarutbildning.
Christer.$ presenterade en ide om att kommunen tillsammans med SISU ska planera
för gemensam/gemensamma utbildningar/föreläsningar för ledare inom
idrottsföreningarna och att dessa kan hållas i Hjo.
Id rottsföreningarna som närvarade på Idrottsrådet ställde sig positiva till iden och
Christer.$ kommer därför att fortsätta detta planeringsarbete med SISU och kommer
att återkomma till detta på idrottsrådet framöver.

§ 22
Enkätundersökning.
Christer.$ informerade om en enkät som kommunen skickat ut och som riktar sig till
medlemmar i idrottsföreningarna i Hjo. Syftet med enkäten är att ge underlag för att
bättre kunna utvärdera det po litiska målet o m hur samarbetet mellan kommunen och
idrottsföreningarna funge rar. Dessutom kan enkäten und e rlätta det fortsatta arbetet
inom kommunen så att det kan fortsätta att utvecklas mot att skapa de bästa
förutsättningarna för att driva förening i Hjo.
Christer.$ önskade hjälp med att sprida enkäten till medlemmarna i alla
idrottsföreningar och han kommer att återkomma med en uppföljning av resultatet
på nästa idrottsråd.

§ 23
Information och frågor från idrottsrådets föreningar.
Hjobygde ns Orie nteringsklubb: Carl-Christian önskade att ett avtal upprättas som
reglerar tillstånd för att ta bort stormfållor på Högalide n och Sanna. Christer.$ lovade
att ta med sig frågan till Samhällsbyggnad.
Sällskapet Boule i Hjo: Bengt-Göran Karlsson ö nskade att få klart det avtal gällande
nyttjande och skötsel av boulebanor som påbörjats. Christer.$ kommer att kalla till
möte för att diskutera detta. Bengt-Göran påminde också om önskemålet från
föreningen om hjälp av kommunen så att före ninge n kan spela inomhus under
vinterhalvåret. Christe r.$ lovade att fortsätta detta arbete.
Hjo Badmintonklubb: Anna Johansson påtalade att tiderna för säsongsbokn ingar i
Guldkrokshallen blivit klara för sent och att det medför svårigheter för föreningen i
planeringen. Christer.$ svarade att han är medveten om att det blev sent och hoppas
att det ska kunna vara klart tidigare ti ll nästa säsong.
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IFK Hjo: Per-Åke Lundström ställde fråga om friidrottsbanorna och om de kommer
att fårdigställas helt inom kort. Christer.$ svarade att entreprenören lämnat arbetet
ofärdigt och åkt iväg på annat jobb men att banorna kommer att fårdigställas inom
några veckor.
Blikstorps Al K: Ingemar Siljehult informerade om att de kommer att arrangera
sammandrag i Guldkrokshallen i mars och han framförde också önskemål om att se
över avtalet för kiosken så att möjligheter till kringförsäljning kan bli möjligt för de
föreningar som arrangerar i hallen.
Gymmix Hjo: Jenny Fredriksson bjöd in alla att delta i deras verksamhet och hon
påtalade att de har mycket att erbjuda. Dessutom påminde hon om att de erbjuder
kommunanställda att träna för l 00 kronor/termin och önskade hjälp med att sprida
detta eftersom de i föreningen är osäkra på om detta är allmänt känt. Christer.$
lovade att hjälpa ti ll med detta.
Hjo Motorklubb: Thomas Lindblad berättade att de haft möte med Catrin Hulmarker
och Håkan Karlsson om att deras arrende för marken där deras bana ligger inte
kommer att förlängas. l nuläget verkar det svårt för kommunen att kunna hjälpa till i
frågan men Christer.$ kommer fortsatt att bevaka detta.
Hjo Velocipedklubb: Ulf Rudberg ställde fråga om hur det blir med deras cykelspår i
anslutning ti ll Guldkrokshallen. Christer.$ svarade att han och Håkan Karlsson tittat
på detta och Håkan bedömer i nuläget att det inte är möjligt att anlägga något spår
där. Christer.$ kommer att fortsätta att lyfta frågan med Håkan för att hitta en
lösning.
Norra Fågelås IF: Kenneth Holgersson ställde fråga om hjälp med kanslitjänst genom
AME. Christer.K svarade att han kommer att lyfta frågan med Pernilla Lundmark på
AME igen för att se vi lka möj ligheter som finns.
Hökensås Golfklubb: Korsberga lF: -

§ 24

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 23/1 l kl.l8.00 hos Hjo Yelocipedklubb,
Wallinsvägen 4.

§ 25

Övriga frågor.
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