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Blikstorps AIK, 18.00 - 20.00

Plats och tid

Ledamöte r

Beslu tan de

Tiänsteö rande ersättare

Christer Klang (M), ordförande
Anders Karlsson (S)
Christer Svensson, fritidsansvarig
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Peter Andersson, Korsberga IF
Sven Stoltz, Sällskapet Boule i Hjo
Kjell-Åke Borchgrevink, Sällskapet Boule i
Hjo
Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb
Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Fredrik Bellino, Blikstorps AIK
Johan Zander, IFK Hjo
Per Åke Lundström, IFK Hjo
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Övriga deltagande

Utses att justera

Per-Åke Lundström

Ju steringens plats och tid

Kulturkvarteret

Unde rskr ifter
Paragrafer
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§ 60

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 61

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Per-Åke Lundström att justera protokollet.

§ 62

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 63

Information från Fritidsenheten.
Christer Svensson informerade om att det satts upp hjärtstartare som bekostats av
kommunen på Fågelås skola och i Högaliden . Dessutom har hjärtstartaren i
Guldkrokshallen flyttats ut på fasaden vid actionparken för att vara mer tillgänglig.
Christer.S informerade också om att Helene Wallenius önskade att få in deltagande
till höstlovsaktiviteter.
Christer.S informerade också om att det kommer att arrangeras en föreläsning på
temat positivt ledarskap den 22/ I I i samarbete med SISU och att det vore bra att så
många som möjligt anmälde sig till denna.

§ 64

Summering av mandatperioden - Vad har hänt?/Vilka frågor är
prioriterade inför kommande mandatperiod?.
Christer Klang gick igenom arbetet i ldrottsrådet sedan starten i januari 2015.
Idrottens dag; idrottsrådet har diskuterat möjligheter att arrangera. I nuläget finns
inte intresset att göra det gemensamt men arbetet kan tas upp i framtiden .
ldrottsgala; idrottsrådet har diskuterat möjligheter att arrangera. I nuläget finns .
inte intresset för att arrangera detta i Hjo men arbetet kan tas upp i framtiden.
Besök av idrottsföreningar på skolorna; möjligheten finns fortfarande och
Christer K ska prata med Katarina Levenby, Barn och utbildningschef om hur
detta kan göras på ett bra sätt.
LSS/AME; idrottsrådet hade besök av representanter som informerade om
möjligheter till samarbete. Exempelvis genom att se över möjligheterna till någon
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form av gemensamt kansli. Föreningarna bedömde inte att intresse fanns och
därför pågår inget arbete i frågan i nuläget.
SISU; utvecklingsarbete har genomförts tillsammans med framförallt Anders
Johansson på SISU och Christer K uppmanade föreningarna att fortsätta att
använda SISU:s kompetens och erfarenhet i utveckling av föreningsarbetet.
Jan Karlgren; föreläsning arrangerades i januari 2018 i syfte att inspirera och bidra
med goda erfarenheter i utveckling av föreningsarbetet.
Catrin Hulmarker, kommunalråd; besökte ldrottsrådet för att svara på
föreningarnas frågor.
Volontärtorget; arbete med att kartlägga föreningarnas behov av riktade ideella
krafter genom Volontärtorget har genomförts. Nu finns en Hjo-sida på
https://www.volontartorget.se/hjo/.
Bidrag till idrottsföreningar; översyn av kommunens bidrag har påbörjats och
föreningarna har erbjudits att inkomma med synpunkter/förslag på
förändringar/förbättringar inför framtiden.
Actionpark; anlades 2017
Löparbanor; anlades 2016
Beachplaner; anlades 2018
ldrottsrådets representanter har besökt Kommunfullmäktige vid två tillfällen.
Sports for You; integrationsprojektet för föreningarna som var ett samarbete
med Västergötlands Idrottsförbund genomfördes under perioden augusti 2016 till
december 2017. Nu bedrivs arbetet inom ramen för fritidsenhetens ordinarie
verksamhet.
Kadir Meral; föreläsning arrangerades på temat integration och föreningsliv.
Värdegrundsarbetet; gemensamma skyltar för våra idrottsanläggningar har tagits
fram och köpts in. Vi väntar på leverans.
Fritidsbanken; arbete påbörjades under hösten 2016 med målet att starta i Hjo. I
nuläget är det framförallt lokalfrågan som behöver lösas.
Christer.K lyfte förslag om ändring av stadgarna för idrottsrådet. Detta för att ge
möjlighet för varje förening att delta med två representanter. ldrottsrådet tyckte att
detta var ett bra förslag och Christer Svensson fick därför i uppdrag att arbeta för en
revidering.

§ 65

Information och frågor från idrottsrådets föreningar.
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Hjo Bowlingklubb
Fastigheten är till salu men bowlingverksamheten fortsätter som vanligt. Reservlaget
fick dra sig ur pga. för få deltagare. Driver Korpen- svårt att få fulla lag. Två platser
saknas. Affärsliga som ide men tyvärr svalt intresse. Kollar intresse igen . 27/ IO firar
klubben I0-års jubileum. Många ungdomar och fem ungdomsledare. Svårt med Alagsspelare. Ska ta in tränare till pensionärerna. Inget intresse för idrottshistoriska.
BAIK
Div. 3, 5 och 6 seniorer. Svårt att rekrytera ungdomar. Föreningen har i dagsläget 4-5
bord. Mycket folk i upptagningsområdet så möjlighet till att växa borde finnas. Svårt
att få folk att engagera sig ideellt. Hur kan idrottsrådet arbeta med frågan? Alla
föreningar riskerar att dö ut. En ide att besöka skolor. Föreningen medverkade
genom Korsberga bygdegårdsförening i sommarlovsaktiviteter. 15 st. barn testade
bordtennis.
HBOK
Föreningen har 20-25 st. medlemmar i åldrarna I0-12 år. Vill inte tävla då föräldrar
inte vill skjutsa. Föreningen bedriver säsong i stort sett året om. Vid tävling med ca
1400 personer var det svårt med parkering i Högaliden. I/ I I firar föreningen 30-års
jubileum.
Hjo Badmintonklubb

pa

Ordförandebytet är
gång. Ny ordförande är Anders Arnoldsson. Medlemsantalet
har minskat och föreningen var på väg i vila. Nu arbetar man vidare med
motionsträning. 2:a sportsklubb vilket ger utmaningar med kvalitet ex. rekrytering
och ledare/tränare. Vill skicka medlemmar på tävling men svalt intresse.
Hjo motorklubb
Banan är borta. Föreningen undersöker nytt område. Markägaravtal är klart inväntar
svar från myndigheter. Samarbete med Karlsborgs motorklubb om Garpabanan . 40-år
sedan föreningen startade -78. Klubbstugan blir kvar inom föreningen . Kräftracet är
genomfört men med mindre deltagare än tidigare år. Detta pga. sen marknadsföring
pga. torkan/värmen .
IFK
Aktivitet året om. Fler medlemmar- en medlemsavgift. Utmaning i att få ungdomar att
stanna kvar. Inga problem att kombinera olika idrotter, tränarna går också mellan.
KIF
Säsongen snart över. Det ser positivt ut i nuläget. Deltog i sommarlovsaktiviteterna
med bra uppslutning. Damlaget ser ut att fortsätta även nästa år.
Sällskapet Boule i Hjo
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Svårt med rekrytering av unga. Bra samarbete med PRO.
Hjo velocipedklubb
Firar 45 år i år. Högaliden race genomfördes 26/8. Bra men blött. 230 startande.
Mycket ungdomar- en del som är med och tävlar. 23/9 är det motionsarrangemang
"MTB för alla". Mörkercup ihop med Mariestad, Tibro och Skövde.
Hjo Thunder basket
Jobbar med medlemsantalet. Genomför höstlovsaktivitet. Några vuxna som är med
och deltar och hjälper till på träningar. Föreningen delar upp flickor och pojkar vid
behov. En aktivitet som passar alla- det är roligt! Ska Fira 5 års jubileum genom att ge
medlemmarna något tillbaka.

§ 66

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
ldrottrådet beslutade att nästa idrottsråd hålls hos Hjo Bowling klubb den 29/ I I
kl.18.00 och att anmälan ska ingå i kallelsen för att underlätta inköp av fika.

§ 67

Övriga frågor.
Diskussion fördes kring en gemensam Facebook-sida för idrottsföreningarna i Hjo.
Kan det exempelvis vara en sluten grupp där varje förening kan bjuda in medlemmar?
Christer.S påpekade att kommunen inte kan administrera en sådan sida men Helene
Wallenius kan titta på hur detta skulle kunna göras och så lyfts frågan igen på nästa
idrottsråd.

Junerandcs signatur

Utdragsbestyrkandc

