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Christer Klang (M), ordförande
Anders Karlsson (S)
Christer Svensson, fritidsansvarig
Rikard Andersson, Hjo Motorklubb
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Christer Petersson, Hökensås Golfklubb
Peter Andersson, Ko rsberga IF
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Kenneth Ho lgersson, Norra Fågelås IF
Stefan Lagerqvist, Norra Fågelås IF
Ulf Kjellgren, Hjo Badmintonklubb
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
ÖVrig> deltapnde
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Kenneth Holgersson
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Idrottsrådet
§ 24

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 25

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Kenneth Holgersson att justera protokollet.

§ 26

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 27

Norra Fågelås IF:s verksamhet.
Kenneth Holgersson och Stefan Lagerqvist berättade om föreningens verksamhet.

§ 28

Förslag på samarbete.
Fredrik Blad som skulle informerat inledningsvis på denna punkt fick förhinder och
Christ er Svensson informerade istället övergripande om den ide som Fredrik skulle
ha presenterat.
Fredrik ser behov av att lyfta samarbetet mellan idrottsföreningarna i Hjo och en
målbild skulle kunna vara att på sikt ha en förening i Hjo exempelvis kallad " l Love
Hjo-föreningen". Alla föreningar står inför utmaningar i framtiden och kan därför ha
nytta av mer samarbete. Hänsyn måste dock tas till all historia och de kärnvärden
som finns i respektive förening så att detta inte går förlorat.
Diskussion fördes kring hur detta arbete kan utformas framöver för att på ett
konkret sätt komma framåt. Förslag på att tillsätta en arbetsgrupp som t ar fram
kortsiktiga- såväl som långsiktiga mål att arbeta mot lades fram.
Alla föreningar fick i uppdrag att inventera i sina egna led och diskutera frågorna med
sina medlemmar.
Mer arbete kring detta återkommer på nästa idrottsråd.

§ 29

Nybyggnation skola.
Christ er Svensson informerade om att politiken gett förvaltningen i uppdrag att
utreda utformning och placering av ny skola i kommunen. l samband med detta har
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det bland annat diskuterats tillgång till idrottshall för skolundervisningen samt vilken
storlek/standard denna i så fall skulle ha. Fritidsenheten förordar i detta en ny, fullstar
idrottshall som kan fungera som en träningshalL Det bästa för kommunens
föreningsliv vore att förlägga denna hall till Guldkroksområdet Matchspel etc. skulle
även fortsättningsvis förläggas till Guldkrokshallen. Fritidsenheten prioriterar en
fullstar hall framför en mindre och mer utrustad.
Christer lovar att återkomma när han vet mer i frågan.

§ 30

Beachhandbollsplaner.
Christer.$ informerade om att beslut är taget på att anlägga en beachhandbollsplan på
kommunplanen bredvid Guldkrokshallen. Diskussion pågår med entreprenör om
utformning etc. och målet är att fårdigställa planen innan årsskiftet. Planen kommer
att vara tillgänglig för allmänheten och inga hyreskostnader är planerade.

§ 31

Hjo ldrottshistoriska.
Christer Klang informerade om att Hjo Idrottshistoriska ska göra en nystart i januari
20 18 där ny ordförande ska väljas. Det är viktigt att hitta en bra lokal som föreningen
kan utgå ifrån och som kan fungera som samlingspunkt för arbetet med att pä sikt
fårdigställa ett idrottshistoriskt museum.
Christer. K uppmanade rådets föreningar att inventera vilka i de respektive
föreningarna som kan tänka sig att delta i detta arbete. De som vill vara med kan i
första hand kontakta Christer.K.

§ 32

Information och frågor från Idrottsrådets föreningar.
Korsberga IF: Peter Andersson informerade om att A-laget har tre matcher kvar på
säsongen. Arbete pågår i föreningen för att ersätta Christina som kommer att sluta i
april 20 18. Detta är en stor utmaning.
Hökensås GK: Christer Pettersson berättade att klu bben haft e n bra säsong. Man
kommer att byta tränare till nästa säsong men rekryteringen är inte klar än. Det har
varit mycket greenfee-gäster och boende i stugorna under året och medlemsantalet
är bra. Christer informerade också om att klubben nu har bättre koll på sin ekonomi.
Hjo Motorklubb: Rikard Andersson berättade om Stubbrace-tävling som man hade i
somras och som man siktar på att göra till en årlig tävling. l år var det cirka 40
startande. Rikard informerade också om att man helgen 9-1 0/9 kommer att arrangera
Kräftrace vid Munkebo gård. Just nu är det stort intresse för motorsport både på
tävlings- och motionssidan vilket är kul. Projektet med att hitta mark för ny bana går
vidare men i nuläget finns inga konkreta alternativ.
Norra Fågelås IF: Kenneth Holgersson och Stefan Lagerqvist informerade om att de
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nu befinner sig i slutet av säsongen och båda lagen ser ut att hänga kvar i sina
respektive serier. Rekrytering av nya tränare är på gång men det är en svår uppgift.
De berättade också att det är en utmaning ekonomiskt att driva föreningen och att
de ser ett samarbete kring damfotbollen med IFK Hjo som ett måste inför framtiden.
Sällskapet Boule i Hjo: Bengt-Göran Karlsson berättade att man i föreningen har
många aktiva pensionärer. l somras anordnade man prova på bou le som
sommaraktivitet. Under året har man fått 12 nya medlemmar som är omsorgstagare
och kring dessa finns också ett samarbete mellan föreningen och bowlingklubben.
Belysning och parkeringsplatser vid boulebanorna behöver åtgärdas och detta har
man blivit lovade av kommunen. Diskussioner förs också med kommunen om
inomhushall för att möjliggöra spel under hela året.
Hjo Velocipedklubb: Ulf Rudberg informerade om att de håller på med uppmärkning
av spåren uppe i Högaliden. Den 27/8 hade man tävling vilken lockade 260 startande.
Detta medförde svårigheter med parkeringsplatser. Just nu är det många ungdomar
som är engagerade i verksamheten men vissa svårigheter att hitta ledare finns.
Föreningen har många motionärer men fårre tävlingsaktiva. Ulf ställde fråga om
möjligheter att starta en gemensam Facebook-sida för föreningarna i Hjo och
diskussion fördes kring hur denna kan skötas. En möjlighet skulle kunna vara att man
upprättar skötselavtal med en förening om detta.
Hjo Badmintonklubb: Ulf Kjellgren informerade om att de startade upp säsongen 5/9
och att de just nu saknar ledare vilket innebär att styrelsen håller i träningarna.
Ekonomin ser ok ut men medlemsantalet minskar vilket innebär utmaningar inför
framtiden. Antal motionsaktiva går lite upp och ner och just nu är föreningen inte
med på något seriespel.
Hjo Thunder Basket: Ulf Pettersson berättade om att medlemsantalet sjunker och att
det finns en stor oro inför framtiden. Säsongen drar igång den 17/9.

§ 33

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd .
Rådet beslutar att nästa Idrottsråd hålls 29/ 1l kl. 18.00 i Estrid Ericsson-salen på
Ku lturkvarteret.
§ 34

Övriga frågor.
Fråga ställdes kring eventuellt mögel i omklädningsrummen vid B-hallen i
Guldkrokshallen. Christer Svensson tar med sig frågan.
Diskussion fördes kring tillgängligheten i Guldkrokshallen och hur man gör för att få
tag i vaktmästare när man exempelvis inte kommer in i halle n. Förslag lyftes om att
sätta kontaktuppgifter till jourhavande vaktmästare på ytterdörren. Christer Svensson
lovade att förmedla detta önskemål till vaktmästarna.
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