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Ledamöter

Tiänst.r:önnde ersättare

Christer K lang (M), ordförande
Christer Svensson, fritidsansvarig
Thomas Lindblad, Hjo Motorklu bb
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Christer Peter sson, Hökensås Golfklubb
Jenny Fredriksson, Gymmix Hjo
Peter Andersson, Korsberga IF
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Kenneth Ho lgersson, N orra Fågelås IF
Susann lngerhage, Hjo segelsällskap
Anna Johansson, Hjo Badmintonklubb
Birgitta Strand, Friluftsfrämjandet Hjo
Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb
ÖVriga delugande

Roland Jakobsson, Volontärtorget, Skövde
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§ 12

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förs lag till dagordning.

§ 13

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Anna Johansson att justera protokollet.

§ 14

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 15

Hjo segelsällskaps verksamhet.
Susann Ingerhage berättade om föreningens verksamhet.

§ 16

Volontärtorget.
Roland Jakobsson var inbjuden för att prata om Volontärt orget i syfte att undersöka
möjligheterna för uppstart i Hjo på sikt.
Volontärtorget är en ideell förening och Roland anställdes 20 14 för att samordna
för eningens verksamhet. Föreningen bildades 20 14 på anmodan av Skövde kommun.
Mer information om föreningens verksamhet finn s att hit t a via:
http://www.volontartorget.se/.

§ 17

Fritidsbanken.
Christer Svensson informerade om att arbete pågår med att hitta lämplig lokal samt
att man ser över möj ligheterna till att driva Fritidsbanken i Hjo. l nuläget finns ingen
ledig kommunal lokal men målet är fortfarande att starta så snart som möjligt.

§ 18

Föreläsningar.
Christer.$ informerade om de resultat som inkommit via enkät som skickades ut
under vår en ti ll föreningarna. Önskemålen och behoven är väldigt olika och det är
därför svårt att hitta gemensamma föreläsningsämnen. Christer kommer dock att
samarbeta med SISU för att kunna genomföra gemensamma fö reläsningar med mer
allmänt innehåll. SISU hälsar också att de går bra att kontakta för hjälp med att
anordna föreläsningar, utbildningar m.m. till respektive förening.
Justenndes signatur

Utdngsbestyrkande
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§ 19
Idrottens dag.
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb informerade om att inga fler föreningar hört av sig
med visat intresse om att delta i idrottens dag. De föreningar som sedan tidigare
meddelat att de kan och vill delta kommer därför att göra det under hälsoveckan
men inte under namnet idrottens dag.

§ 20

Högaliden.
Christer:$ informerade om pågående förstudie med målet att utveckla Högaliden som
friluftsområde. Han betonade vikten av att föreningarna ges möjligheter att vara med
i denna process och han kommer att ta kontakt med de föreningar som bedriver
verksamhet på Högaliden under hösten för fortsatt arbete kring detta ..
§ 21

Information och frågor från Idrottsrådets föreningar.
Gymmix Hjo: Jenny Fredriksson berättade om en ansökan till parasportförbundet för
att bedriva vattengympa för funktionshindrade. Föreningen bedriver bamsegympa för
barn i åldrarna 2-5 år enligt ett koncept från Svenska Gymnastikförbundct.
Föreningen upplever också svårigheter i att hitta ledare till vuxengympa.
Korsberga IF: Peter Andersson informerade om att säsongen dragit igång och att de
kommer att arrangera GIF-cupen till helgen.
Hökensås GK: Christer Pettersson berättade att klubben till helgen arrangerar Hjo-SOpen med ett bra startfålt. Att de har ett långtidskontrakt med Almnäs (markägare)
ger stabilitet och skapar möjligheter. 20/5 arrangeras Golfens dag, ett nationellt
arrangemang via Svenska Golfförbundet.
Hjo Motorklubb: Thomas Lindblad informerade om att det i nu läget inte finnas några
beslut tagna om en eventuell, ny bana och just nu saknas alternativ.
Norra Fågelås IF: Kenneth Holgersson informerade om att säsongen dragit igång för
båda A-lagen och att de i år inte har något B/U-lag på damsidan. Alla lag är igång i
träning. Föreningen är med som medarrangör i G IF-cupen och Kenneth berättar att
lag som kommit utifrån gett väldigt positiv respons på Landbyvallen.
Sällskapet Boule i Hjo: Bengt-Göran Karlsson berättade att säsongen är i gång och att
man har arrangerat Påskcup. Dialog med kommunen om inomhusbanor pågår och
kommer att fortsätta. Föreningen samarbetar också med Hjo Bowlingklubb där en
grupp funktionshindrade spelar bowling på vintern och boule på sommaren.
Hjo Velocipedklubb: Ulf Rudberg informerade om att de kommer att arrangera
Högaliden race den 27/8. Ungdomträningen är igång och det är bra tryck! Under
hälsoveckan kommer föreningen att vara med och arrangera tre cykelaktiviteter. Ulf
ställde också fråga om surhål utmed Västra Vätterleden samt ridning på leden.
Justerandes signatur

Utdngsbescyrk•nde
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Christer.S svarar att kommunen nu är nära en lösning för större skötselåtgärder på
leden.
Hjo Badmintonklubb: Anna Johansson informerade om att de nu tränar "lågsäsong" i
Guldkrokshallen och att de saknar ledare infö r hösten.
Hjo Bowlingklubb: Kerstin Andersson berättade att de har uppehåll med
verksamheten under sommaren eftersom hallen är stängd under 6 veckor. A-laget
kvalar till div.2. Ungdomsverksamheten ökar för tillfället vi lket är kul och
pensionärerna spelar vidare under namnen "Hjo-klotet".
Friluftsfrämjandet Hjo: Birgitta Strand beskrev föreningen och att de har l 15
med lemmar. De har svårt att hitta ledare men bedriver vandringar och stavgång med
jämna mellanrum.

§ 22

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 6/9 kl. 18.00 hos Norra Fågelås IF.

§ 23

Övriga frågor.
Christer S ställde fråga från arrangörerna av Torgfesten 13/7 om någon eller några
föreningar vill vara med. Vid intresse kan man kontakta Michae l Bäck på Kulturskolan.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

