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Idrotts rådet
Plats o ch tid

Stadshuset, Öringen 2019-05-16, 18.00 - 20.30

Beslu tande

Ledamöter

Tiänste:ö rande ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande

Michael Wennerberg (S),

Helene Wallenius, T.f Fritidsansvarig

Politisk ersättare

Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Markus Öhman, Hjo Velocipedklubb
Peter Andersson, Korsberga IF
Kjell-Åke Borehgrevink, Sällskapet Boule i Hjo
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb
Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb
Erik Andersson, Hjo Badmintonklubb
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Håkan Olsson, Hjobygdens OK
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Jytte Pettersson, Hjo Thunder Basket
Petra Karlsson, Höken sås G K
Jenny Johansson, Gymmix
Andreas Hjerpe, IFK Hjo Friidrott samt Hjo
Tennisklubb
Patrick Kroon, IFK Hjo Friidrott
Stefan Kristersson, IFK Hjo Fotboll
Anna-Karin Ribnert, HKG
Fredrik Wigren, HKG
Bendix Hermansson, NFIF
Anders Johansson, SISU idrottsutbildarna
Christer Svensson, Kultur, Turism och Fritidschef Hjo kommun

Öv riga deltagand e

Maria Berg, Verksamhetsutvecklare Hjo kommun
Lennart Andersson, Ekonomichef Hjo kommun
Maritha Sjöqvist, Hjo tidning
Utses att juscera

Håkan Olsson samt Erik Andersson
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Idrotts rådet
Håkan Olsson samt Erik Andersson

§ 10

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ Il

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Håkan Olsson samt Erik Andersson att justera protokollet.

§ 12

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 13

Idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet.
Lennart Andersson, ekonomichef Hjo kommun, gick igenom hur den kommunala
ekonomin är uppbyggd, gav oss en nulägesrapport och en ekonomisk
framtidsprognos.
Efter utsänd utredning om idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet fördes
diskussion i frågan om fullmåttshall kontra gymnastikhall.
Kommunfullmäktige sammanträder 23 maj kl. 18.30 Lilla park där det slutgiltiga
beslutet om idrottshall nya skolan vid Lundbyområdet beslutas .

§14

Idrotts- och fritidspriset 2019
Helene W delade ut röstblanketter till de representanter vars föreningar inte tidigare
lagt sin röst på någon nominerad till årets idrotts- och fritidspriset.

§ 15

Information från SISU idrottsutbildarna.
Anders Johansson, SISU, skickade med alla beröm för det ideella arbetet som
var och en lägger ner i sin förening. Och informerade om att SISU och Hjo
kommun kommer anordna en hyllningskväll för alla idrottsföreningar i Hjo på
Park den 19 november. I år bjuder vi på en föreläsning med Anders och Emma
Svensson.
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ldrottsrådet
Anders informerade även om samsynsavtalet. Informationsblad delades ut med
frågan om Hjoföreningarna är intresserade av detta?

§ 16

Kiosken i Guldkrokshallen
Nuvarande avtal om kiosken som ger HKG ensamrätt till kiosken är uppsagt.
Hur ska försäljningen i kiosken se ut nu?
Närvarande föreningar på idrottsrådet var överens om att en förening borde ha
huvudansvaret och när andra föreningar lägger sina arrangemang hyr de i andra hand
av den förening som har huvudansvaret.
Förslag på avtal om hur kiosken på Guldkroksområdet ska skötas skickas till Helene

W från HKG.
Förslaget granskas och skickas sedan ut till samtliga föreningar för eventuella
synpunkter.

§17
Information från fritidsenheten
Helene W informerade om att Christer Svensson tillträtt tjänsten som
verksamhetschef för Kultur, turism och fritid from I maj.
Helene W är tillförordnad fritidsamsvarig tom 3 I augusti. Rekrytering av ny
fritidsansvarig påbörjas inom en snar framtid.

§18
Information och frågor från idrottsrådets föreningar.
HKG-

Anställt Patric Andersson som sportchef på 25%. 220 medlemmar. Många och stora
barnkullar. Fullsatta A-lagsmatcher.
NFIF-

Ny ordförande Kenneth Holgersson. Ny start. Många engagerade. På jakt efter
kanslist.
Helene W-Kolla med Anders J på SISU om möjligheter till gemensam kanslitjänst för
föreningar. Hur ser det ut i andra kommuner?
Hjo VKHur går det med utvecklingen av Högalidens område? Önskar bättre informations vid
tex. avverkning. Helene W Kollar med John på gata-parkenheten .
Hökensås GKFull fart . Mycket aktivitet.

Justeran dcs signatur

", .

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

HJO

4 (5)

2019-05-22

Idrotts rådet
HBK-

Några gubbar och tjejer igång. 1 kväll i veckan tom 19 juni .

Hjo Bowlingklubb-

Öppet hus resulterade i 12 nya medlemmar. Anmälda till seriespel. Hallen till salu.
Kalkylen går inte ihop vid eventuellt arrende av föreningen. Bollen ligger hos
fastighetsägaren. Måste anställa någon som har hand om banorna med utbildning.
Sällskapet Boule-

Högsäsong. Lämnat kontorslokalen i tennishallen. Kommer deltaga i Hälsoveckan och
kommunens sommarlovsaktiviteter.
IFK Friidrott-

Utomhus. Full fart. Ca 20-30 barn, sektionen växer hela tiden .
Hjobygdens OK-

När börjar utvecklingen av Högaliden? Helene W svarade att fritidsenheten
fortfarande inte har full personalstyrka och att arbetet kommer fortsätta.
Gymmix-

Lågsäsong. Spring lopp 2-7 år 7 juni i stadsparken. Med på hälsoveckan med
barn red ska psba na.
KIF-

Seriespel i gång. Ungdomsverksamhet är i gång. Bil bingo startar snart
Hjo Thunder basket-

en inneträning till. Vi håller på ett antal veckor till på skolgården. Avslutar med
grillfest för medlemmar.
IFK Fotboll-

Växer så det knakar. Ställer högra krav på föreningen. Kul. Boll och skoj+
fotbollsskolan startade 11 maj med 150 barn inskrivna. Många barnkullar med dubbla
lag.
I år kommer vi passera 500 medlemmar. Blir trångbodda trots stor anläggning. En
känsla av att idrotten och föreningslivet fått sig ett uppsving! Kommunen måste vara
med på banan .
Vad saknas från kommunenTPengar!
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§19

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
-ldrottsrådet fastställde 13/3 samtliga sammanträdesdatum för innevarande år 2019.
Följande datum sammanträder idrottsrådet i stadshuset (lokal står i respektive
kallelse): 5/9 samt 14/ I I kl. 18.00.

§ 20

Övriga frågor.
Upplysning till kommunen- tänk er för vid framtida investeringsbeslut!
Britt-Marie S- Tack för allt ni gör för våra barn och ungdomar. Ni gör alla ett
fantastiskt arbete!
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