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Plats och tid

Stadshuset, Fullmäktigesalen, 2019-1 1-14 18.00 - 20.00

Beslutande

Ledamöter

Tiänst2örandc ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande
Mattias Persson, Fritidsutvecklare
Kjell-Åke Borchgrevink, Sällskapet Boule i Hjo
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basketklubb
Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb
Petra Karlsson, Hökensås GK
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Peter Andersson, Korsberga IF
Jesper Carlen, Korsberga IF
Birgitta Strand, Friluftsfrämjandet
Kenneth Holgerson, Norra Fågelås IF
Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF
Ulf Rudberg, Hjo VK
Markus Öhman, Hjo VK
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK

Övriga deltagande

Utses att justera

Rolf Eriksson samt

Justeringens plats och tid

Kulturkvarteret

ulf Pettersso
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ldrottsrådet
§ 29

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 30

Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Rolf Eriksson och Ulf Pettersson.

§ 31

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom. Finns fortfarande möjligheter för
föreningar att inkomma med önskemål om utrustning i den nya hallen som ska byggas
i anslutn ing till skolan.

§ 32

Presentationsrunda
Samtliga närvarande presenterade sig.

§ 33

Information från fritidsenheten

Jus cc randcs signatur

/

-

Nytt bidrags- och bokningssystem, E-serve. Mattias Persson redogjorde för
processen. Blev också en diskussion om nya bidragsregler och behovet av att
föreningar får vara med och tycka till. Mattias Persson meddelade att
föreningarna kommer att få vara delaktiga i den processen.

-

Föreläsning med SISU 19 november, går fortfarande att anmäla sig till Anders
Johansson på SISU.

Ucdrags bcstyrkan dc
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§ 34

Hur ser framtiden för ldrottsrådet ut?
Allmän diskussion kring ldrottsrådet och dess framtid. Samtliga närvarande föreningar
tyckte att fyra sammanträden per år är bra. Vi beslutade även att de tre första
mötena ska vara ute hos föreningslivet, i den mån det går, medan det avslutande
mötet på året ska vara i Kulturkvarteret eller Stadshuset.
Syftet med ldrottsrådet bör vara att utveckla föreningslivet i kommunen. Ett bra
forum för att hitta nya samarbetsmöjligheter och tipsa varandra om goda exempel.
Det är även bra om vi har konkreta uppgifter med till ldrottsrådet som vi kan jobba
med på mötena. Det kan exempelvis vara nya bidragsregler, utredningen om
Högaliden med mera. Viktigt att det finns med i kallelsen så föreningarna kan skicka
personer med rätt kompetens. Det kan också vara ett sätt att locka de föreningar
som inte deltar i mötena idag. Samtliga närvarande föreningar tycker det är viktigt att
vi får bättre uppslutning på ldrottsrådet.

§ 35

Information från föreningarna
Hjo Basket
Verksamheten rullar på, bra närvaro på träningarna. Har verksamhet för
barn/ungdomar mellan 12-19 år. Har även volleyboll för ungdomar, många
nyanlända, klubben ställer upp med ledare.

Sällskapet Boule i Hjo
Stor verksamhet för pensionärer. Vill locka yngre och har haft verksamhet på
exempelvis sommarlovet och även haft verksamhet för SFl-elever och
deltagare med funktionsnedsättning. Varit med på Hälsoveckan under året.
Arrangerar Lusseboule 12 dec. Letar lämpliga ställen för inomhusboule.

Hjo Bowlingldubb
Haft ett uppsving under året, A-laget går bra. Även fler pensionärer som
börjat spela. Hade öppet hus på höstlovet med ca 30 barn. Ställer en fråga
hur man kan få ut information ut på infartsskyltarna. Se under punkten övrigt.

Hökensås GK
Lågsäsong just nu , begränsade öppettider men planerar för fullt för nästa år.
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Id rotts rådet
HjoVK
-

Sista tävlingen 23 nov i Göteborg, hade egen tävling i slutet av oktober. Haft
möte med SISU med fokus på organisationsutveckling och har ytterligare en
träff med SISU i början på december. Bra uppslutning med ungdomar under
året, 25-30 st.

Hjo OK
-

Lågsäsong just nu, vintercup varannan vecka. Tre tävlingar planeras inför
2020.

Norra Fågelås IF
-

Bedrivit utvecklingsarbete med SISU under året. Fungerat mycket bra, fått
igång engagemanget i föreningen. SO personer på årsmötet i våras. Ska dra
igång motionsspel i bordtennis, för alla åldrar.

Friluftsfrämjandet
Ett arrangemang på gång, vandring med utomhusmatlagning. Är
förhoppningsvis på väg att få nya ledare för barngrupperna.

Korsberga IF
-

Spelar futsal just nu, en del inomhuscuper. Delar ungdomsverksamhet och
damlag med Fröjereds IF.

Blikstorps AIK
-

Bättre uppslutning med ungdomar nu, ett tiotal. Har dessutom två seniorlag i
spel. Tre träningsgrupper just nu .

§ 36

Beslut om tid för ldrottsrådet 2020
ldrottsrådet fastställde mötesdatum för 2020 enligt följande:
- 9 mars hos Hjo VK
12 maj hos Hjo bowlingklubb
16 sep, återkommer med plats
12 nov, Stadshuset eller Kulturkvarteret
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§ 37

Övriga frågor
Föreningar upplever problem med att få ut information på infoskyltarna och
efterlyser mer information hur det går till och vad som prioriteras. Mattias Persson
kollar upp och återkopplar.
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