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Besluunde

ledamöter

Tiänsttö nnde ersättare

Anders Karlsson (S), ordförande
Christer Svensson, fritidsansvarig
Rikard Andersson, Hjo Motorklubb
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Christer Petersson, Hökensås Golfklubb
Jenny Fredriksson , Gytnmix Hjo
Peter Andersson, Korsberga IF
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Kenneth Holgersson, Norra Fågelås IF
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Fredrik Blad, HK Guldkroken
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
H elene Wallenius, Projektledare " Sports for you"

Övriga delt>gande

Catrin Hulmarker, kommunal råd
David Mathiasson, Fritidsbanken
Jenny Johansson , Hälsoveckan
Olle Widen, Hälsoveckan
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Bengt-Göran Karlsson
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Idrottsrådet
§l

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.
§2

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Bengt-Göran Karlsson att justera protokollet.

§3

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§4

Fritidsbanken.
David Mathiasson, nationell samordnare för Fritidsbanken höll en genomgång om vad
Fritidsbanken är, hur det vuxit fram, vilka framtidsvisioner som finns samt gav tips
och råd om hur man kan göra för att starta Fritidsbanken i en kommun.
Fritidsbanken är ett koncept där vem som helst kan låna fritidsutrustning utan
kostnad och all utrustning är skänkt från allmänheten. Konceptet har blivit
framgångsrikt och många kommuner är på gång att starta upp. Mer information finns
att hitta här: https://www.fritidsbanken.se/.
Idrottsrådets föreningar ansåg att detta var ett mycket bra koncept och Christer.S
och Helene.W lovade att fortsätta arbeta för att på sikt starta upp även i Hjo. För att
lyckas med detta krävs en tillräckligt stor lokal, en person som kan ansvara för
verksamheten samt bemanning i form av schemalagd personal. Det finns för
närvarande ingen passande lokal som kommunen har tillgång till.
§5

Idrottens dag.
Idrottsrådet har enligt tidigare diskussioner tyckt att det vore lämpligt att genomföra
Idrottens dag i samband med Hälsoveckan (26-30/7). Olle Widem och Jenny
Johansson var därför inbjudna för att berätta om upplägget för Hälsoveckan samt
svara på frågor. Beslut togs på att arbeta för att genomföra denna dag på lördagen
den 29/7. Målet bör vara att samla aktiviteterna på något ställe inne i centrum. l
samband med detta skulle varje förening kunna dela ut priser till medlemmar i syfte
att lyfta dessa lite extra och visa upp respektive förenings verksamhet. Varje förening
bestämmer själva om och hur deras deltagande skall vara men samlad information
och marknadsföring inför Hälsoveckan skall vara fårdigt senast 1/5. Ulf Rudberg
fungerar som kontaktperson för Idrottsrådet i fortsatt planering. Mer information
och fortsatta diskussioner på nästa ldrottsråd.
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§6

Värdegrundsarbete.
Christer Svensson informerade om arbetet som initierades på förra Idrottrådet kring
att ta fram en affisch eller liknande som kan användas vid de o lika platserna för
idrottsarrangemang i kommunen. Ett förslag på layout presenterades och Christer
fick godkänt att arbeta vidare utifrån förslaget.
l samband med detta lyfte också Christer en ide om att omarbeta
bidragsbestämmelserna så att värdegrundsarbete kan premieras även i dessa och ge
de föreningar som arbetar framgångsrikt med detta en extra ekonomisk hjälp. Även
detta fick godkänt av Idrottsrådets föreningar och Christer kommer därför att
fortsätta med detta arbete.
§7

Utbildningar.
Christer.$ förtydligade den information som han tidigare gett angående ambitionen
att genomföra gemensamma utbildningstillfål len riktade till idrottsföreningarna i
kommunen . För närvarande finns inget fårdigt förslag utan istället kommer Christer
att skicka ut en kort enkät som varje förening uppmanas att fylla i, vilket kommer att
fungera som underlag i den fortsatta planeringen.

§8

Besök av Catrin Hulmarker.
Catrin tackade för inbjudan och sa att hon gärna kommer igen om behovet finns. Hon
beskrev också det viktiga arbete som föreningslivet gör och att det i en liten,
pend lingskommun som Hjo är av stor vikt att det finns ett blomstrande förenings liv.
Kommunen avsätter i budget medel för att stödja förenings livet ekonom iskt via
bidrag och avser att kunna stötta föreningar på olika sätt beroende på möjligheter.
Har man frågor eller synpunkter går det bra att kontakta Catrin direkt.

§9

Information och frågor från Idrottsrådets föreningar.
Gymmix Hjo: Jenny Fredriksson berättade att terminen är igång och att hon kommer
att rnaila Christer.$ en fråga från styrelsen.
Korsberga IF: Peter Andersson informerade om att de dragit igång
försäsongsträn ingen.
Hökensås GK: Christer Pettersson berättade att klubben gått ut med en enkät till
medlemmar under hösten och att de nu arbetar med att följa upp svaren utifrån den.
Man planerar en kick-off men datum är inte klart.
Hjo Motorklubb: Rikard Andersson informerade om att en arbetsgrupp bildats för
anläggande av ny bana och att det är bra fart på ungdomar i försäsongsträningen.
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Norra Fågelås IF: Kenneth Holgersson informerade om att de gjort klart med ny
tränare för damlaget och att det känns positivt. De kommer att arrangera öppen
träning på sportlovet. Kommunen har beviljat investeringsbidrag för
va etenförsörj ning.
Hjo Thunder Basket: Ulf Pettersson berättade att fö reningen kommer att arrangera
aktivitet på sportlovet för de som vill testa på basket.
Sällskapet Boule i Hjo: Bengt-Göran Karlsson berättade om att föreningen ökat
med lemsantalet med 20% under året . De hö ll i "prova på boule" i november i syfte
att locka fler till sporten. Arbete pågår också kring att få in multihandikappade som
medlemmar i före ningen genom studiecirkel.
Hjo Velocipedklubb: Ulf Rudberg informerade om att de gjort klart med ett nytt
permanent 1-milspår uppe på Högal iden. Skyltning som är färgkodad utifrån
svårighetsgrad är på gång utmed spåren .
Blikstorps AIK: Ingemar Siljehu lt berättade om att de planerar för fullt inför div.3sammandraget som de kommer att arrangera i Guldkrokshallen den 11/3. Han lyfte
på nytt problematiken kring att inte kunna ha försäljning av kioskvaror i samba nd med
arrangemanget.
HK Guldkro ken: Fredrik Blad berättade om att fören ingen är inne i en positiv fas
med en medlemsökning på l 5%. Man har ett damlag i seriespel och kommer att
arrangera sportlovshandbo ll samt Guldkroken Cu p. Ett samarbete med IFK Hjo är på
idestadiet.

§ 10

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 26/4 kl. l8.00 hos Hjo segelsällskap.
§ Il

Övriga frågor.
Bengt-Gö ran Karlsson lyfte att reglementet för Idrottsrådet bör uppdateras så att
rätt föreningar finns med. Christer.S tar med sig frågan och undersöker rutinerna för
detta med kansliet.
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