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Stadshuset, Öringen 2019-03-13, 18.00 - 20.00 

Ledamöter 

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande 

Helene Wallenius, Fritidssamordnare 

Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb 

Peter Andersson, Korsberga IF 

Kjell-Åke Borehgrevink, Sällskapet Boule i Hjo 

Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb 

Mikael Axelsson, Hjo Bowlingklubb 

Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb 

Erik Andersson, Hjo Badmintonklubb 

Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK 

Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 

Jessica Helst, Hjobygdens OK 

Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket 

Jytte Pettersson, Hjo Thunder Basket 

Petra Karlsson, Hökensås GK 
Jenny Johansson, Gymmix 

Andreas Hjerpe, IFK Hjo Friidrott samt Hjo 

Tennisklubb 

Olof Nordström, Hjo Tennisklubb 

Per-Åke Lundström, IFK Hjo 

Susanne Andersson, HKG 

Thomas Lindblad, Hjo MK 

Anders Brandoff, Hjo MK 

Olle Widen, Hälsoveckan 

Tove van der Weegen, Hälsoveckan 

Utses att justera Bengt-Göran Karlsson samt Per-Åke Lundström 

Justeringens plats och tid Kulturkvarteret 

Underskrifter 
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§ I 

Dagordning. 

Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning med tillägg av två 
punkter till övriga frågor- LOK-stöd för alla åldrar samt hyra Guldkrokshallen. 

§2 

Val av protokollsjusterare. 
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Rådet beslutade att utse Bengt-Göran Karlsson samt Per-Åke Lundström att justera 
protokollet. 

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

-Britt-Marie S informerade om nuläget i processen av nybyggnation av skola F-6. 
Politiken har tagit del av idrottsrådets synpunkter och önskemål i frågan om 
fullmåttshall eller träningshall. Alla berörda förordar en fullmåttshall men det är en 
ekonomisk fråga i slutändan. Vi kommer att återkomma i frågan när utformning av 
den nya hallen är aktuell. 

-Helene W kommer att maila ut en kontaktlista till samtliga rektorer i Hjo kommun 
för eventuella samarbeten mellan skola och idrottsföreningar. 

§4 

Presentation av idrottsrådets representanter 

-Samtliga närvarande presenterade sig och sin förening. Vi fick en presentation av 
idrottsrådets nya ordförande samt politisk ersättare för mandatperioden 2019-2022. 

§ 5 

ldrottsrådet framtid kommande mandatperiod. 

-Britt-Marie S berättar om visionen att idrottsrådet ska vara ett forum för 
påverkansmöjligheter och samarbete mellan föreningar-kommunen och föreningar 
emellan. Här ska man känna att man blir lyssnad till och att informationen och 
frågorna förs vidare. Positivt att Britt-Marie S sitter i presidiet och har egna 
erfarenheter av föreningsliv och dess arbete. 

-Kommentarer från några föreningar. Önskar vara en remissinstans i frågor som 
berör föreningslivet. Efterfrågar närvaro från andra politiker och tjänstemän vid vissa 
frågor. Önskar få mer insikt i den kommunala organisationen, politiken och vilka 
stora frågor som det arbetas med. Helene W svarade att vi haft besök av inbjudna 
tjänstemän vid flera frågor och tillfällen. Att bjuda in andra tjänstemän och politiker 
har vi fortsatt för avsikt att göra. Önskemål på tjänstemän och/eller politiker som 
önskas bjudas in och frågor att lyfta i idrottsrådet tar Helene W tacksamt emot. 

Utdrogsbcstyrkandc.JtW 
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-Helene W delade ut nomineringsblanketter och informerade om idrotts- och 
fr itidspriset 2019. Digital nomineringsmöjlighet mailar Helene W ut till samtliga 
föreningar. Sista nomineringsdag är 30 april. 

-Britt-Marie S lyfter förslag om närvaro av representant från SISU under 
idrottsrådets sammanträden. 
Samtliga närvarande röstade för förslaget om att representant från SISU närvarar 
under idrottsrådets sammanträden. 
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Helene W skriver in revideringen i dokumentet Riktlinjer for idrottsrådet, förslaget om 
ändring skickas till kommunstyrelsen för beslut. 

§ 6 

Information om Hälsoveckan 2019 

Olle Widen och Tove van der Weegen informerade om Hälsoveckan 2019 v 30 
onsd- sönd, 24-28 juli. 
Välkomnar fler föreningar att engagera sig som arrangörer av aktiviteter. Ett stort 
och roligt arrangemang med ca 80-90 aktivitetspunkter som lockar många personer. 
Det är helt kostnadsfritt att vara med som arrangör för föreningarna. Vid intresse 
hör av er till Olle W 0709 460 045 snarast. 
Helene W undersöker möjligheten att få tillgång till Guldkrokshallen för de 
föreningar som är i behov av att vara inomhus under arrangemanget. 

§7 

Förslag till datumändring för ansökan om aktivitetsbidrag. 

-Helene W föreslog att ändra sista ansökningsdatum för det kommunala 
aktivitetsbidraget till samma datum för aktivitetsbidragsansökan som RF. 
Detta för att underlätta föreningarnas administrativa arbete. 
Samtliga närvarande röstade för förslaget om datumändring som därmed fastställdes. 
Tillsvidare gäller följande datum för sista ansökningsdatum för det kommunala 
aktivitets bidraget: 
25 augusti för perioden januari-juni innevarande år samt 25 februari för perioden juli
december föregående år. 

§8 

Information och frågor från idrottsrådets föreningar. 

Hjo MK 

Har verksamhet året om. Nyligen deltog medlemmar i Vintercupen i Skaraborg med 
ca 500 deltagare. Står nu utan endurospår då avtalet med markägare är uppsagt. 

HKG 

Utdr:i.gsbcstyrkande 
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Satsar på utbildningar för föreningens medlemmar, just nu i ämnet kost. Önskar fler 
tränare till ungdomslagen. A-laget seriesegrare och går nu upp i division två. Festligt 
avslut på lördag den 16/3 i Guldkrokshallen. 

Hökensås GK 

Några tappra tränar på trots vädret. Planeringen är i full gång inför säsongen 2019. 
Mycket roligt på gång. 

Hjo Bowlingklubb 

Har haft öppet hus som var en succe med många besökare. Just nu ca 160 
medlemmar. Fastigheten till salu. Klubben har fått frågan av fastighetsägare att 
arrendera lokalen. Är det möjligt? Kräver en banansvarig med utbildning på 
maskinerna. Ska återkomma till Helene W och Christer S på fritid när klubben fått 
mer specifika svar från fastighetsägare med flera. Skickar med Britt-Marie S frågan 
direkt till politikerna "-Hur löser vi detta?" Tragiskt om klubben tvingades lägga ner. 

Hjobygdens OK 

Har säsongsstart slutet mars. Har stora problem med folk som trampar sönder 
skidspåren i Högaliden, låter sina hundar göra behov i spåren, slänger skräp i naturen 
osv. Önskar skyltar från kommunen. 

IFK Hjo 

Letar ny ordförande då nuvarande gör sin sista dag 14/3-19. Ingen på gång i dagsläget. 
Innebandyn går mot säsongsavslut. Fotbollen går mot säsongstart. Friidrotten har 
verksamhet året om. Startat upp en grupp för yngre barn 5-9 åringar. Har just nu i 
gång två grupper. Många aktiva barn och ungdomar. 

HTK 

Full fart på verksamheten. Ska börja iordningsställa parkbanorna i mitten av maj inför 
utomhussäsongen. 

Hjo Badmintonklubb 

Är i mitten av säsongen. Ca 50 medlemmar. Marknadsförde sig via Hjo-sidan på 
Facebook med väldigt gott resultat vilket medförde nya medlemmar. Kan verkl igen 
rekommendera den sidan för marknadsföring. 

Sällskapet boule i Hjo 

Har ingenstans att vara inomhus. Åker till Tibro, Karlsborg och Tidaholm. Tittat på 
många olika lokaler i Hjo men dessvärre är alla upptagna. Ca 60 medlemmar. Sporten 
har många hälsofrämjande egenskaper för de äldre. Äldsta spelande 90-år. Gott 
samarbete med bowlingklubben. 

Utdrags bestyrkande 
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Gymmix 

Är i en nystart genom samarbete med SISU. 

Blikstorps AIK 
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Tre lag i serien. Rekryterat några pensionärer till föreningen . Den 26/3 kommer SISU. 

Korsberga IF 

Försäsong med träningsmatcher. Förberedelser pågår inför GIF-cup. Besök av SISU 
torsdag 14/3. 

Hjo Thunder basket 

Verksamheten tuffar på. Många ungdomar. Inte helt bestämt hur länge in i sommar de 
kör på. 

HjoVK 

Den 4 maj är det stor tävling i Högaliden. Brukar vara ca 300 deltagare. Hur ser det 
pågående arbetet ut med parkeringen i Högaliden? Helene W ber John Hullberg på 
samhällsbyggnad kontaktar Ulf Rudberg. Föreningen har ingått i Hökensåsalliansen 
som bland annat ska anlägga ett cykel spår på 19 km på Hökensås vid semesterbyn. 
Problem med ryttare som rider i cykelspåren. 

§9 

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd. 

-ldrottsrådet fastställde samtliga sammanträdesdatum för innevarande år 2019. 
Följande datum sammanträder idrottsrådet i stadshuset (lokal står i respektive 
kallelse): 
16/5, 5/9 samt 14/1 I kl. 18.00. 

§ 10 

Övriga frågor. 

-Bengt-Göran Karlsson lyfter frågan om LOK-stöd för alla åldrar. Två andra 
kommuner i Skaraborg har ingen begränsad ålder för aktivitetsbidrag. Sällskapet boule 
i Hjo känner sig diskriminerade då majoriteten av medlemmarna i föreningen är i 
pensionsåldern och därmed inte kan erhålla bidraget. 
Hjo kommuns nuvarande aktivitetsbidrag syftar till att stimulera och uppmuntra barn 
och ungdomar i åldrarna 5-20 år till fysisk aktivitet i föreningslivet. 
Helene W kollar upp vilka två kommuner som har denna bidragssystem samt 
undersöker hur det ser ut. 

-Bengt-Göran K lyfter frågan om att Hjo kommun har för avsikt att upprätta 
hyreskontrakt med föreningar som har klubblokaler i Guldkrokshallen. Påtalar att det 
utrymme som Sällskapet boule i Hjo disponerar är på I I kvm och hyreskostnaden 

Ucdrags bestyrkandc 
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skulle uppgå till 12% av föreningens totala budget. Detta är ohållbart så de väljer att 
flytta ut. Helene W informerar att hyreskostnaden är subventionerad till 50% av den 
verkliga kostanden och att hyreskontrakt borde upprättats tidigare för att tydligt 
klargöra vad som förväntas av hyresgäst och hyresvärd. 

Utdr.igsbcscyrkandc 
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