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Idrottsrådet
Plau och tid

Kullaborg, Korsberga IF, 18.00- 20.00

Beslutande

Ledamöter

T jänstRÖrande ersäture

Christer Klang (M), ordförande
Helene Wallenius, Fritidssamordnare
Anders Karlsson (S)
Petra Karlsson, Hökensås Golfklubb
Peter Andersson, Korsberga IF
Christina Nolander, Korsberga IF
Jesper Carlen, Korsberga IF
Fredrik Bellino, Blikstorps AIK
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Meta Gewerth, Hjo bowlingklubb
Kerstin Andersson, Hjo bowlingklubb
Anna Johansson, Hjo badmintonklubb
Fredrik Blad, HKG
Jenny Fredriksson, Gymmix Hjo
Ulf Pettersson, Hjo Tunder basket

Övriga delugande

Anders Johansson, SISU, 070-9170627 (OBS! Nytt telefonnummer)

Utses att justera

Kerstin Andersson

Justeringens plats och tid

Kulturkvarteret, 20 18

Underskrifter

Paragrafer
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Idrottsrådet
§ 35
Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande fö rslag till dagordning.

§ 36
Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Kerstin Andersson att justera protokollet.

§ 37
Genomgå ng av föregåe nde mötesprotokolL
Fö regående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 38

Slutrapport och idrottsrådets framtid efter arbetet med SISU
Anders Jo hansson gick igenom arbetet om hur vi kan bid ra t ill att stärka
samarbetet mella n föreningarna och mellan föreningarna och komm unen.
Föreningarna önskar riktade idrottsråd tex. Gemensamma föreläsningar, utbildningar,
att Hjo kommuns tjänstemän svarar inom 24t, möten för att planera halltider o .sv.
Endast fyra st. anmälda till vårens utbildning Plattforme n. Vi gör nytt försök till
hösten. Inbjudan kommer i oktober. Avgiftsfri utbildning då SISU tar kostnaden.
22/1 1 kommer Jim Turesson till Park i Hjo och fö reläser om positivt ledarskap. Varje
fö re ning får tilldelade platser. Inbjudan kommer. Gratis föreläsni ng i samarbet e med
Hjo kommun och SISU.
Vi pratade om svårigheten att nå ut med info rmation t ill före ningarna och
föreningarnas medlemmar. Helene efterfrågade tips på hur man bättre kan
marknadsföra information.

§ 39
Genomgång av Hjo kommuns ekono mi samt föreningsb id rag
Vi stök denna punkt.
Helene meddelande att det extra bidraget som före ningar fått utbetalt i slutet av året
komme r ej betalas ut mer. Dessa pe ngar lägg i stället på investeringsbidragsbudgeten.
Detta gör det möj ligt att kunna bevilja fler ansökni ngar om investeringsbidrag.

§ 40

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Värdegrundsskylt. Presentation av olika utkast av skylt samt urval.
Helene presente rade fyra olika utkast av värdegrundsskylten. Idrottsrådets
representante r röstade fram förslag nr. l.

§ 41

Information och frågor från idrottsrådets föreningar.

Sällskapet Boule

Föreningen ser en positiv trend i ökat medlemsantaL Saknar en inomh usanläggning.
Medelåldern är hög, 76 år. Föreningen har ett gott samarbete med bowlingklubben
och SISU.

Kl F
Genomgår just nu en förändringsprocess då Christina Nolander går i pension efter 17
år på kansliet. Ny o rdfö rande, Jesper Carlen. Träningarna rullar på måndagar och
onsdagar. Kommer att delta i kommu nens sommarlovsprogram med fotbollsskola för
barn och ungdomar.
Hjo Bowlingklubb

Har haft säsongsavslutning. Ca 180 medlemmar var av ca l 00 är pensionärer. Mycket
bra friskvård för pensionärer. Föreni ngen känner stor oro när fastighetsägaren har
meddelat att fastigheten är till salu. Föreni ngen vädjar till kommunen om hjälp.
Gymmix
Haft avslutning. Fyra fulla barngruppe r, mycket populärt. Tyvärr dippar
vuxenverksamheten . Tror på konkurrens från gymmet samt enkelheten till
självträning.
Hökensås golfklubb

Just nu högsäsong. Bra snu rr på junior-, herr- och damträningar. Positivt till att golf
nu ingår i fri skvårdsbidraget. Kommer delta i kommunens sommarlovsprogram med
golfläger för barn och ungdomar.
Hjo Tunder Basket

Går mot säsongsavslut. Rullar på. Föreningen firar 5 år i år. Kommer fira detta på
något sätt. Träningar onsdagar och söndagar. Har sommaruppehålL
Blikstorps AIK

A-laget vann serie n, går nu upp i 3:an. Har problem med halL Önskar att kommunen
bevakar kioskavtalet i Guldkrokshallen.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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42
Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
Rådet beslutar att nästa idrottsråd hålls 13/9 kl. 18:00 hos Blikstorps IF.

43

Övriga frågor.
Christer Klang skickar med varje förening att undersöka intresset om det finns någon
som vi ll vara med och starta upp ett Idrottshistoriskt museum i Hjo. Detta i
samarbete med SISU. Önskvärt vore om Idrottshistoriska kunde få en plats på
Kulturkvarteret. Arbetet startar upp efter sommaren med en föreläsning under
dagtid.
Helene påminner föreningarna att rösta fram en pristagare till årets Idrotts- och
fritidspris. En röstiförening senast 14 maj. Vid det aktuella datumet hade endast 4
föreningar lämnat sin röst.
Helene informerad e om möj ligheten att få si na evenemang publicerade på Visit Hjos
reklamkanaler bia. de digitala infartsskyltarna till Hjo. Mai la ditt evenemang senast två
veckor innan det aktuella datumet till visithjo@ Hjo.se

Justerandes signuur

Utdngsbestyrkinde

