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Kulturkvarteret Estrid Ericsonsal en, 2018-1 1-29, 18.00- 20.00 

Ledamöter 

Helene Wallenius, Fritidssamordnare 

Peter Andersson, Korsberga IF 

Sven Stoltz, Sällskapet Boule i Hjo 

Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb 

Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb 

Erik Andersson, Hjo Badmintonklubb 

Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK 

Fredrik Bellino, Blikstorps AIK 

Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 

Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket 

Jytte Pettersson, Hjo Thunder Basket 

Kenneth Holgersson, Norra Fågelås IF 

Petra Karlsson, Hökensås GK 

Jenny Johansson, Gymmix 

TjänstfÖrande ersättare 

Anders Karlsson (S) 

Maria Berg, Verksamhetsutvecklare, Hjo kommun 

Bengt-Göran Karlsson 

Kulturkvarteret d O f S- /.2 - 0.3 

Pmgrafer 6 7-7 4 

Helene Wallenius 

Sidan 
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§ 67 

Dagordning. 

Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§ 68 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Bengt-Göran Karlsson att justera protokollet. 

§ 69 

Genomgång av föregående mötesprotokolL 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§ 70 

Information från Fritidsenheten. 

2 (5) 

-ldrottsrådet beslutade om att inte gå vidare med arbetet om en gemensam 
Facebookgrupp. Detta pga. att det skulle vara svårt att administrera detta. 
Idrottsrådet beslutade om att fortsätta med att Fritidsenheten förmedlar 
information mailledes och att en kontakt, förslagsvis ordförande i respektive 
för~ning, vidareförmedlar informationen till föreningens medlemmar. 

-Helene W delade ut en enkät t ill samtliga närvarande föreningsrepresentanter om 
samarbetet mellan kommunen och föreningarna. Denna önskas vara ifylld och 
inskickat till Helene W senast innan jul 20 18. 

Adress: 
Kulturkvarteret, kultur-turism och fritid 
Helene Wallenius 
Bangatan l b 
544 81 Hjo 

-Helene W presenterade ett förslag t ill ändring av reglemente för idrottsrådet som 
godkändes av samtliga närvarande. Förslaget till förändring innebär att rådets 
sammansättning nu kan bestå av två istället för en representant från samtliga 
föreningar samt att representanter från respektive förening ansvarar för att protokoll 
från idrottsrådets sammanträden delges föreningarnas medlemmar. Detta förslag 
sickas till kommunstyrelsen för beslut. 

-Helene W påminner om att anmäla sig till idrottsrådets sammanträden för att 
underlätta inköp av fika osv. 

Utdragsbestyrkande 
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§ 71 

Fullmåttshall eller träningshall? Vad tycker er förening? 

Maria Berg, verksamhetsutvecklare, gick igenom projektet nybyggnation av F-6 

skola vid området Lundby. Power Point presentation beskrev uppdraget från 
politiken som innebär att föreningslivet skall bjudas in i utredningen om 
fullmåttshall eller träningshalL 

Det blev en bra diskussion med många bra argument som alla var samstämmiga om 
en fullmåttshalL 

Arbetsgruppen sammanställer föreningslivets kommentarer ang. frågan om en 
fullmåttshall/träningshall och tar med det i utredningen. Utredningen kommer att 
presenteras vid nästa idrottsråd. 

Vidare argument eller synpunkter tar vi tacksamt emot på telefon eller mail till 
Helene W, Christer S eller Maria Berg innan 15 januari 20 19. 
Förnamn.Efternamn@Hjo.se 

§72 

Information och frågor från idrottsrådets föreningar. 

Hjo Bowlingklubb-
Har firat l O års jubileum. Tidningen uppmärksammade detta vilket gav positiva följder 
d rom av två nya medlemmar! Föreningen har· tre tränare· från Tibro till seniorerna. 
Varje onsdagskväll anordnas ungdomsträning med 20-25 ungdomar fördelat på fem 
tränare. En ledare genomgår nu SISU:s ledarutbildning- Plattformen. Träning liv för 
funktionshindrade i bra samarbete med bouleklubben. Efter nyår planeras för öppet 
hus för pensionsföreningarna i Hjo kommun. Bowling är folkhälsa. Äldsta medlemmen 
i föreningen är 90 år! Fastigheten är fortfarande till salu. Ev. en intressent. 
Verksamheten rullar på. 

BAlK-
Har tre lag i div. tre. Tävlat i Herrljunga och Borås, blir långa resor. Anders 
Johansson, SISU, har närvarat vid ett styrelsemöte. Arbete påbörjat med att möta 
framtidens utmaningar för en landsortsförening. T ankar på ett ungdomshus. Nu finns 
tillgång till fritt spel i bordtennis. Många utnyttjar detta men steget in i föreningen 
upplevs många gånger stort. 

Hjo Badmintonklubb-
Fortsätter med motionsidrott. Har en barn/ungdomsgrupp i åldern 5-18 år med ca 
20 st. deltagare. Svårigheter att behålla dem i föreningen då andra idrotter lockar. 
Föreningen har fått inbjudan till tävlingar och planerar att tävla efter nyår. 

Kl F-
Förberedelse inför nästa säsong är i gång. Just nu inomhusträning. Månadsskiftet 
januari/februari startar utomhussäsongen. 

Utdragsbesty rkande 
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Sällskapet Boule i Hjo-
Lågsäsong. Åker till Skövde och Karlsborg för spel. Medlemsantalet stiger, just nu 60 
medlemmar. Bra uppslutning vid arrangemang och möten. l /v anordnas träning för 
funktionshindrade med bra samarbete med bowlingklubben. Föreningen har haft 
problem med inbrott och tråkiga följder med reparationer som uppgår till 
ca 15 000: -. Om flytt av nuvarande fritidsgård blir av kan lokalen kanske passa som 
boulehall? 

Hjo Thunder basket-
Föreningen har just nu 15 st. medlemmar varav 8 tjejer. Tröjor med föreningens 
tryck till tjejerna i är beställda och pojkarna får tröjor efter nyår. Viktigt att 
medlemmarna får något tillbaka. 

Gymmix-
Har påbörjat ett arbete i styrelsen tillsammans med SISU med b.la. workshop. Mycket 
givande. Arbetet fortsätter till våren. Snart tar föreningen julledigt. Alla ledare har fått 
nya ledarkläder. 

Hökensås Golfl<lubb-
Lågsäsong. Förberedelser pågår inför kommande säsong. 

N Fl F-
Har påbörjat ett stort organisationsarbete med SISU. 32 st. medlemmar deltar i 
arbetet med att rädda föreningen. Arbetet är indelat i tre steg, del två till våren och 
del tre till hösten. En ekonomigrupp är sammansatt med 6 st. deltagare. Visionen med 
arbetet är att knyta ihop hela Fågelås. Ser ljust på framtiden men mycket jobb krävs. 

H BOK-
Inomhus träning för de yngre i Hammarskolans gymnastiksal. En grupp äldre 
fortsätter sin träning l /v ute i ur och skur. Har firat 30-årsjubileum. 

§ 73 

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd. 

Idrottrådet beslutade att nästa idrottsråd hålls hos Hjo Bowlingklubb den 14/3-19 
kl.l8.00 tänk på att anmäla närvaro för att underlätta inköp av fika. 

§ 74 

Övriga frågor. 

HBOK undrar hur det går med utvecklingen av Högaliden området. Helene svarar att 
arbetet planeras att tas upp igen så fo rt personalstyrkan inom fritidsenheten är hel 
igen. Inbjudan till möte med Högalids alliansen (HBOK, Friluftsfrämjandet och 
Velocipedklubben) kommer skickas ut. 

Bowlingklubben undrar hur det går med frågan om fören ingarna kan besöka skolorna 
för att informera om sina verksamheter. Helene undersöker detta och återkommer i 
frågan vid nästa idrottsråd. 

Utdragsbestyrkande 
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Anders Karlsson (S), ersättare politisk representant, tackar för sin tid i idrottsrådet 
och meddelar att Michael Wennerberg (S) blir ny ersättare politisk representant i 
idrottsrådet inför kommande mandatperiod. 

Inför nästa mandatperiod blir det även nyval av ordinarie politisk representant tillika 
ordförande idrottsrådet. Vem det blir vet vi i dagsläget inte. 

Utdn.gsbcstyrkandc 


