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ldrottsrådet
Plats och tid

Hjo VK:s klubblokal, 9 mars 18:00 - 20:00

Beslutan de

Ledamöter

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande
Mattias Persson, Fritidsutvecklare
Thomas Lindblad, Hjo Motorklubb
Anders Brandoff, Hjo Motorklubb
Ulf Rudberg, Hjo Velocipedklubb
Markus Öhman, Hjo Velocipedklubb
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK
Jesper Karlen, Korsberga IF
Peter Andersson, Korsberga IF
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Sven Stoltz, Sällskapet Boule i Hjo
Gunnar Bryst, Hjo Bowlingklubb
Fredrik Bellino, Blikstorps AIK
Patrik Andersson, IFK Hjo
Emma Göthberg, IFK Hjo
Anders Forslund, IFK Hjo
Ann-Kristin Jansson, Hjobygdens OK
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Fredrik Wigren, HK Guldkroken
Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb
Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF
Bendix Hermansson, Norra Fågelås IF
Malin lngsten, Hökensås GK
Stellan Rylander, Hökensås GK
Sylvia Öhman, Gymmix Hjo
Jan Englund, Hjo Tennisklubb
Birgitta Strand, Friluftsfrämjandet
Övriga deltagande

Olle Widen, Hälsoveckan
Anders Johansson RF SISU Västra Götaland
Tryggve Olsson RF SISU Västra Götaland

Tiänsttörande ersättare
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Utses m jusrnra

Ulf Pettersson och Bendix Hermansson

Justeri ngens plats och tid

Kulturkvarteret

Un dersk rifter
Paragrafer

Ulf Pettersson

§I
Dagordning
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§2
Val av protokollsjusterare.
Rådet beslutade att utse Ulf Pettersson och Bendix Hermansson.

§3
Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Föregående mötesprotokoll gicks igenom.
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§4
Presentation av Hälsoveckan 2020
Olle Widen berättade om arrangemanget 2020 som går av stapeln 22 - 26 juli. Olle
uppmanar föreningar att deltaga på ett eller annat sätt. Programmet spikas i slutet på
april.

§5
Nya föreningsbidrag - grupparbete
Grupparbete kring nya föreningsbidrag. Fritidsutvecklare Mattias Persson uppmanar
föreningar att inkomma med synpunkter även framöver. Åsikterna som kommer in
kommer sammanställas och på mötet 12 maj fortsätter vi diskussionerna.

§6
Information från fritidsenheten
Nytt bidrags- och bokningssystem E-serve. Viktigt att föreningarna lämnar in
blankett om samtycke så att vi kan starta upp nytt föreningsregister under
våren. Föreningarna kommer få kontinuerlig information om införandet av Eserve.
-

Nya riktlinjer kring sponsring har mejlats ut till föreningar, all information
och ansökningsblanketter finns på hjo.se

-

Senior Sport School drar igång under våren, vi fyllde 20 platser snabbt.
Startar 17 mars och pågår till juni.

-

Utredningsuppdrag Högaliden och Guldkroksområdet. Kort redogörelse om
status på utredningarna. Guldkroksutredningen ska vara klar under 2020.
Nominera till Idrott- och fritidspriset 2020, senast 30 april, nominering görs
via hjo.se. Föreningarna betonar vikten av att sprida informationen även i
andra kanaler än bara kommunens hemsida, exempelvis kommunens
facebooksida.
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§7
ldrottsskola på sommarlovet
På ldrottsrådets möte i september 2019 diskuterades frågan om att ha en
idrottsskola på sommaren typ den som finns i Tidaholm. Anders Johansson från RF
SISU Västra Götaland berättade om upplägget. Det kommer inte finnas några
statsbidrag för sommarlovsaktiviteter under 2020 vilket gör det svårt att genomföra
en idrottsskola i år. Föreningslivet är positiva till en idrottsskola och att vi fortsätter
planeringen med ambition att genomföra det 2021. Vi diskuterar frågan vidare på
ldrottsrådets möten framöver.

§8
Eventuellt nytt datum för novembermötet
Mötet i november flyttas från 12 november till 5 november. Återkommer med plats.

§9
Övriga frågor
- Anders Johansson från RFSISU Västra Götaland berättade om fokus för Hjo under
året, bland annat närmare samarbete med folkhälsoutvecklare och fritidsutvecklare.
Anders berättade om digitalisering som kommer ske inom RF:s område. Anders
berättade om möjligheterna om att samordna utbildningar i Hjo för våra föreningar.
- Bengt-Göran Karlsson från Bouleklubben lyfter frågan om byggandet av ny skola och
kostnaden för detta och om det då inte skulle finnas pengar för att bygga fullstor hall.
Britt-Marie Sjöberg meddelar att det är liten hall som gäller, anbudet som kommit in
gäller utan inventarier.
- Allmän diskussion hur vi kan marknadsföra föreningslivet på ett bättre sätt.
Avsaknaden av ett föreningsregister är ett problem, när vi har det på plats så är det
en väg att nå ut med information.
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