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Plats o ch ti d

Stadshuset, Öringen 2019-09-05, 18.00 - 20.00

Beslutande

Ledamö te r

Tiä nst_e:örande ersätt:ire

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande

Michael Wennerberg (S),

Christer Svensson, Kultur- turism och Fritidschef

Politisk ersättare

Anders Johansson, SISU
Bendix Hermansson, Norra Fågelås IF
Sylvia Öhman, Gymmix Hjo
Jenny Johansson, Gymmix Hjo
Jan Englund, Hjo TK
Lars lngsten, Hjo Bowlingklubb
Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb
Erik Andersson, Hjo Badmintonklubb
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Fredrik Bellino, Blikstorps AIK
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Linda Danielsson Nörgaard, Hjo VK
Magnus Högberg, Korsberga IF

Övriga deltagande

Utses att justera

Jenny Johansson samt Bendix Hermansson

Justeringens plots och tid

Kulturkvarteret

~~

Underskrifter

Paragrafer
Sek reterar, ~

20-28

~ ~ - - -- -

Christer Svensson

§ 20

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 21

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Jenny Johansson samt Bendix Hermansson att justera
protokollet.
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§ 22

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.

§ 23

Nulägesrapport nya skolan vid Lundbyområdet
-Britt-Marie visade de senaste planerna och ritningarna. Planritning bifogas. Möte med
boende i närheten hölls i augusti. KS-beslut om planen I I september.
Uppkomna frågor under mötet- går det bygga ut till fullstor idrottshall i framtiden?
Britt-Marie svarar att politiken givit förvaltningen i uppdrag att undersöka under 2020
hur man kan utveckla Guldkroksområdet.
Skolverksamhetens behov i den nya hallen är kartlagda. Bilaga bifogas.
Föreningarnas behov av fast utrustning efterfrågas och önskemål skickas till Helene
inom kort.

§ 24

Information från fritidsenheten
Christer Svensson informerade om att ny Fritidsutvecklare anställts. Mattias
Persson förväntas tillträda i oktober. Helene Wallenius fortsätter som
tillförordnad fritidsutvecklare tills Mattias Persson är på plats och går därefter
tillbaka till sin ordinarie tjänst som fritidssamordnare.
Kiosken i Guldkrokshallen föreslås kunna bokas av föreningar likt andra lokaler
via lokalbokningen i kommunen, 0503-35016 vardagar 8,30-12. Förslag på hyra
vardagar 75kr/dag, lördagar/söndagar 75kr/halvdag samt 150 kr/heldag. HK
Guldkroken disponerar intilliggande förråd för varulager. Samtliga närvarade
tycker förslaget låter bra.
Utveckling av Högalidenområdet påbörjas när personalstyrkan på fritid är fulltalig.
Högalidsalliansen önskar närvara från start.
Fritidsenheten kommer påbörja arbete med bidragsöversyn. Synpunkter och
förslag önskas från föreningarna. Ny bidragsmodul kommer börja användas from
2020.
§25

Information från SISU
167 platser kvar till föreläsning med Anders Svensson och Emma Svensson 19/ I I
18.30-20.30 på Park Kulturkvarteret. Anmälan till Anders via mail
anders.johansson@vgidrott.se eller telefon 070-9170627 senast 12/ I I.
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Förslag om att varje förening nominerar "årets eldsjäl" och ett diplom per förening
delas ut i samband med hästföreläsningen årligen. Diskussion fördes och
idrottsrådet flera tyckte att iden från SISU inte blir bra i lilla Hjo. Det finns för
få eldsjälar. Tar även tid från föreningsarbetet. Anders uppmanade föreningarna att
fortsätta diskutera frågan inför framtiden.

Föreläsning i samarbete mellan SISU och Hjo kommun varje höst är ambitionen.
Anders delade ut SISU:s utbildningsprogram för hösten 2019. Fråga; ska Anders
fortsätta skicka ut info om varje utbildningstillfälle eller om det räcker med det
samlade programmet? ldrottsrådet önskade att information om varje utbildning även
fortsättningsvis ska skickas ut.
Önskemål inkom till Anders om hjälp med att kunna anställa gemensam kansliperson.
Anders lovade att ta med sig frågan .
Anders lyfte Leader Östra Skaraborg som möjlighet till finansieringsväg. I början på
nästa Leaderperiod bör vi bjuda in verksamhetsledare Jesper Uvesten till idrotts rådet.
Anders delade ut "barnens spelregler" från RF och BRIS.
Anders önskade inför kommande somrar få till bättre sommaridrottsaktiviteter.
Statsbidraget som hjälp. Ex. testa på ett antal idrotter under några
dagar. Ungdomsledare som får träna på sitt ledarskap. Kan man ta hjälp av fritids i
början på hösten likt den kommunala simskolan? Fortsatt diskussion på
första idrottsrådsmötet efter nyåret.
§26

Information och frågor från idrottsrådets föreningar.
Hjo Bowlingklubb
Precis startat upp. Sommarserie avslutades i måndags. Ingen lösning
kring hallen/fastigheten vilket är osäkert. Fortsätter som vanligt just nu .

Hjobygdens OK
Fick ställa in årets tävling pga bockjakt. Andra gången på 30 år. Träningen är
igång.

HTK
Igång 45 veckor om året. Inomhussäsongen igång from vecka 36. Fulla
grupper på ungdomssidan och även bra uppslutning på seniorer. Planerar för
ca.350 timmar seniorverksam het under året.
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HjoVK
Dragit igång efter sommaren. Gruppträningar tisdagar och torsdagar. Samling
i Högaliden tisdagar. Pannlampecykling på gång i Högaliden i höst.

Hjo Badmintonklubb
Har precis dragit igång. Barnträning på gång.

Gymmix
Har precis dragit igång höstträningen. Barngympan drar igång om någon
vecka. Nöjda med hälsoveckan.

Blikstorps AIK
Igång men svårt med ungdomar. Har aldrig varit så lågt intresse som i
år. Med hjälp av SISU så samarbetar de med samhällsföreningen. Erbjöd
sommartennis som tyvärr krockade med simskolan. Fråga
om utegym (kommunal mark)? Blikstorp skriver ihop och kontaktar Helene i
frågan. Gympagrupp 3 gånger.

Korsberga IF
Sommarfotbollsskolan genom stads bidrag från kommunen 5 dagar första
sommarlovsveckan (på em efter simskolan) . 25 barn deltog i ett lyckat
arrangemang. Bilbingo och seriespel rullar på. Samarbetar med Fröjered.
Knattegympa och dans vintertid .

§27

Beslut om tid och plats för nästa idrottsråd.
-Nästa idrottsråd sammanträder i Fullmäktigesalen i Stadshuset den 14/ I I kl. 18.00.
Ingång från Stora torget.

§ 28

Övriga frågor.
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Bla 3 spelplaner badminton

Takhöjd 7 meter.
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19,2* 24,9 meter mellan
innerväggarna och spelplan
18* 24 meter.

Idrottshallen
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Skolverksamhetens behov:
6 st ribbstolar
4 st bommar
lx 4 rep
4 par ringar
4 tjockmattor som ska kunna hissas upp på vägg.
Hallen förslås ha fönster i norra hörnet (högt upp) som vetter mot norr.
Fönstren förses med mörkläggningsgardin.
Förslag om mellanvägg för att kunna dela hallen.
I projekteringen ska det säkerställas att denna inte inkräktar på fritt spelrum och takhöjd för
badminton.
Skolverksamheten önskar basketkorgar, handbollsmål och linjer för minihandboll, inomhusfotboll, basket, badminton, volleyboll.

Hjo kommun, 544 81 Hjo, Telefon 0503-350 00 , www.hjo.se

