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Beslutande

Hjo Velocipedklubb,

18.00- 20.00

Ledamöter

Tjänst~örande

ersättare

Christer Klang (M), ordförande
Anders Karlsson (S), ersättare
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Markus Öhman, Hjo Velocipedklubb
Christer Petersson, Hökensås Golfklubb
jenny Fredriksson, Gymmix Hjo
Peter Andersson, Korsberga IF
Kjell Åke Borchgrevink, Sällskapet Boule i Hjo
Anna Johansson, Hjo Badmintonklubb
Kenneth Holgersson, Norra Fågelås IF
Oskar Silvhorn, Hjo D ansklubb
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Susann lngerhage. Hjo segelsällskap
Övriga deltagande

Helene Wallenius, Projektledare " Sports for you "

Uues att justera

Christer Pettersson
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Idrottsrådet
§ 26

Dagordning.
Ärende 6. på föreslagen dagordning ströks och i övrigt beslutade rådet att godkänna
föreliggande förslag till dagordning.

§ 27

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Christer Pettersson att justera protokollet.

§ 28

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 29

Integrationssam arbete.
He lene Wallenius, Projektledare, Sports for You informerade om lyckade
höstlovsaktiviteter. De föreningar som erbjöd öppna träningar under veckan var
Gymmix Hjo, Sällskapet Boule i Hjo, HK Guldkroken och Hjo Thunder Basket.
l projektet Sports for You finns en budget för verksamhet och det finns därför vissa
möjligheter för föreningarna att få ekonomisk stöttning.
Helene berättade att hon fått in svar från l Oav 16 föreningar som hon skickat ut
enkät till och hon önskade få in svar från alla föreningar. Hon efterfrågade också
bättre återkoppling på de kontakter hon tar med föreningarna generell t.
Helene beskrev också det pågående arbetet med att genomföra föreningsutbildning
för de nyanlända. Detta arbete är ett samarbete med SISU och mer information
kommer att komma ut inom kort.
Den 18/ 1 kommer Kad ir Meral hit till Hjo fö r att föreläsa om den mångkulturella
före ningen. Föreläsn ingen är gratis och inbjudan kommer att skickas ut t ill alla
idrottsråde ts föreningar.
He le ne informerade om att arbete påbörjats i syfte att starta upp Fritidsbanken i Hjo.
Fritidsbanken är ett koncept där vem som helst kan låna fritidsutrustn ing utan
kostnad och alla utrustning är skänkt från allmänheten. Konceptet har blivit
framgångsrikt och många kommuner är på gång att starta upp. Mer information om
detta kommer på nästa ld rottsråd.

§ 30

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Värdegrundsarbete.
Christer Klang informerade om en plansch han sett i Sporthallen i Tibro och fråga
ställdes om det vore en ide att göra något liknande även i Hjo. Planschen syftar till att
verka för en god idrottsmiljö där alla respekterar varandra. Samtliga föreningar ställde
sig bakom detta och arbete kan därför påbörjas. En önskan om att ta fram en folder
som beskriver bakgrunden till planschen och lite mer i detalj också beskriver
innehållet framkom. Denna folder kan sedan föreningarna dela ut till medlemmar m.fl.
Mer information kommer på nästa ldrottsråd.

§ 31

Hur utforma arbetet i ldrottsrådet?
l syfte att ge föreningarna mer inflytande i Id rottsrådets arbete genomfördes
grupparbete där alla fick skriva ner hur arbetet kan utformas framöver. Detta är
något av det som framkom:

"ldrottsrådet borde vara naturlig remissinstans när det byggs eller nyinvesteras."
"Framförhållning med ersättningslokaler när föreningar påverkas av arbeten i kommunala
lokaler."
"Aterkoppling ska vara strukturerad och skyndsam."
"Att arbeten och förslag i idrottsrådet kanske skall ha större genomslag så att alla
föreningar har anledning att vara med i rådet."
"Att beslut rörande hallar eller liknande delvis tas i ldrottsrådet."
"Att Idrottens Dag läggs i samband med Hälsoveckan."
"Hur ser reglementet för Idrottsrådet ut?"
Christer Klang lovade att ta med sig detta för att fortsätta att utveckla ldrottsrådet.
Han lovade också att reglementet för Id rottsrådet skulle skickas ut ti llsammans med
r.. t '
~(\
protokollet.
(A ~re
~fif<i~
J
Ulf Rudberg och Kenneth Holgersson anmälde sig som frivill i~ för att leda arbetet h~[I.Cv •
med att planera Idrottens Dag i samband med Hälsoveckan.

-

§ 32

Idrottsgal a.
Diskussion fördes kring galans vara eller icke vara och föreningarna i rådet beslutade
gemensamt att det inte skulle arbetas för någon gala. Däre mot kan det vara en ide att
varje förening delar ut sina egna priser i samband med Idrottens Dag och på så sätt
kan lyfta fram dessa pristagare lite extra.

§ 33

Information och frågor från idrottsrådets föreningar.
Gymmix Hjo: Jenny Fredriksson berättade att de samarbetar med Hjobygdens
Orienteringsklubb kring träning för orienteringsklu bben medlemmar.
Korsbe rga IF: Peter Andersson informe rade om nuläget och att de för tillfället hö ll på
Justerandes signatur
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att leda efter ledare.
Hökensås GK: Christer Pettersson sum merade säsongen och klubben är nöjda med
året som gått.
Hjo Motorklubb: Thomas Lindblad berättade om det pågående arbetet med att leta
efter ny mark för klubbens bana.
Norra Fågelås IF: Kenneth Holgersson informerade om nuläget och att de för tillfället
höll på att leda efter ledare.
Hjo Dansklubb: Oskar Silvhorn berättade att de för tillfället inte hade några kurser
igång men att de hoppas kunna starta igen när Park är färdigställt. De kommer att
tävla nästa gång i DM.
Hjo Thunder Basket: Ulf Pettersson informerade om verksamheten. Todd Gingles är
klar som ny ledare.
Sällskapet Boule i Hjo: Kjell Åke Borchgrevink beskrev föreningens verksamhet under
vinterhalvåret. Svårt när de inte har en egen inomhushall men de åker på en del
tävlingar i andra kommuner.
Hjo Badmintonklubb: Anna Johansson berättade att de tappat lite på ungdomssidan
men att det för övrigt rullade på som vanligt.
Hjo Velocipedklubb: Hjo segelsällskap: -

§ 34

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 8/2 kl. l8.00 i Estridsalen, Kulturkvarteret.

§ 35

Övriga frågor.
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