
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2020-05-12 

ldrottsrådet 
Plats och tid Lillla Park, Kulturkvarteret 2020-05-12 18.00 - 20.00 

Beslutande Ledamöter Tiänströr.mde ersättare 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande 
Mattias Persson, Fritidsutvecklare 

T ryggve Olsson, RFSISU VG 

Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket 
Ulf Rudberg, Hjo VK 

Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 

Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb 

Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF 

Jenny Johansson, Gymmix 
Stellan Rylander, Hökensås GK 

Malin lngsten, Hökensås GK 

Tommy Thorsen, Blikstorps AIK 

David Samuelsson, HK Guldkroken 

Anders Arnoldsson, Hjo Badmintonklubb 
Per Hurtig, Friluftsfrämjandet 

Peter Andersson, Korsberga IF 

Justeringen, plats och tid Ku Itu rkvarteret 

Underskrifter 

~~ Sekreterare ______________________ _ 

Mattias Persson 

Ordförande~------, 

Paragrafer I Q _ 17 

Sidan 
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§ 10 

Dagordning. 

Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§ Il 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Ulf Pettersson och Malin lngsten. 

§ 12 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

§ 13 

Covid-19, hur påverkar det föreningslivet 

Kommunen redogjorde för besluten kring stängda idrottshallar som är ett politiskt 
taget beslut. Mattias redogjorde för att vi kommer betala ut samma aktivitetsstöd 
våren 2020 som man fick våren 2019. Det kan finnas möjlighet att få ersättningen 
redan nu, föreningar får höra av sig till Mattias i så fall. 

Tryggve Olsson redogjorde för hur RF jobbar med frågan, finns möjlighet att söka 
kompensationsstöd senast 15 maj. Viktigt att man som förening söker om man haft 
intäktsbortfall på mer än 15 000 kronor under våren. 

Diskussion hur Covid-19 har påverkat föreningarna i övrigt. Stängning av lokaler har 
drabbat flera föreningar. Fråga från badmintonklubben när det kan öppna. Svårt att 
svara på det just nu, men beslutet diskuteras varje tisdag när Covid-19 gruppen har 
möte. Sällskapet Boule spelar på, men mindre aktivitet än vanligt. Inga matcher eller 
officiella träningar. Hökensås Golfl<lubb har tappat företagsevent och tävlingar, 
påverkar ekonomin mycket. Blikstorps AIK kör utegympa, full fart tre dagar per 
vecka. Allmänt bland föreningarna råder det viss osäkerhet hur det blir i höst om 
kommunala anläggningar fortsätter vara stängda. 

Utdra.gsbcsryrkandc 
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§ 14 

Föreningsbidrag, nytt regelverk, information om arbetet 

Mattias berättade vad som gjorts sedan förra mötet. Vi har tagit fram preliminärt 
förslag, det kommer komma ut på remiss förhoppningsvis innan sommaren. 
Ambitionen är att ha färre bic;lrag och enklare hantering. Mer information kommer 
framöver. 

§ 15 

E-serve, nytt bidrags-och bokningssystem 

Parkbanorna i Stadsparken bokas via e-serve, i höst alla andra anläggningar. 
Föreningar får gärna mejla fritidsutvecklaren vem som ska ha en administratörsroll i 
föreningen. Mattias kommer mejla ut inloggningsuppgifter till respektive förening samt 
information om hur e-serve fungerar. 

§ 16 

Nomineringar Idrott-och fritidspriset 
Vi gick igenom nomineringarna till Idrott- och fritidspriset och föreningarna röstade 
fram en kandidat. 

§ 17 

Övriga frågor 

Nästa möte 16 sep 18:00, vi bestämde att vi är hos Hjo Bowlingklubb. 

Hjo VK redogjorde för möte man haft med kommunen om Högaliden, det pågår en 
utredning samtidigt som det finns viss oklarhet kring hur skogen ska skötas och 
avverkas samtidigt som det är ett friluftsområde. 

Tryggve Olsson marknadsförde att det finns massor med digitala utbildningar man 
kan gå, kolla RF SISU VG för mer information. Om man har lärgrupper så kan även 
digitala möten redovisas, närvaron räknas på samma sätt som om man hade haft 
fysiska möten. 

Utdragsbcscyrkandc 
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