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Plats och tid

Hjo Bowlingcenter, 16 sep 18:00

Beslutande

Ledamöter

Tiänsteönnde ersättare

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande
Michael Wennerberg (S) Vice ordf
Mattias Persson, Fritidsutvecklare
Tryggve Olsson, RFSISU VG
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo
Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket
Ulf Rudberg, Hjo VK
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK
Ann-Kristin Jansson, Hjobygdens OK
Kerstin Andersson , Hjo Bowlingklubb
Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF
Jenny Johansson, Gymmix
David Samuelsson, HK Guldkroken
Jesper Carlen, Korsberga IF
Johan Törner, IFK Hjo
Jan Englund, Hjo TK

Övriga deltagande
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§ 18

Dagordning.
Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning.

§ 19

Val av protokollsjusterare.
Carl-Christian Schmiterlöw och Ulf Rudberg.

§ 20

Genomgång av föregående mötesprotokoll.
Britt-Marie berättade om vad vi diskuterade på förra mötet i maj. Protokollet läggs
till handlingarna.

§ 21

Covid-19, information från kommun och RFSISU, allmän diskussion
Mattias berättade om att aktivitetsbidraget är på väg att betalas ut. Tryggve pratade
om kompensationsstödet i höst, detaljer är inte klara men det gäller inkomstbortfall
som föreningar har harr eller kommer få under perioden juli - december 2020. Går
bra att kontakta sin konsulent om man vill ha stöd kring ansökan. Vårens ansökan var
en smula krånglig är den allmänna uppfattningen.
Tryggve berättade om det extra stödet som fortfarande finns kvar, omställningsstöd,
som handlar om mindre justeringar man tvingas göra, exempelvis för att vara
utomhus istället för inomhus. Anders Johansson på RFSISU har koll på det stödet,
finns lite pengar kvar.
Bengt-Göran Karlsson i Sällskapet Boule lyrre frågan om var man ska vara för möten,
Man har tidigare varit på Rödingen , men där är det stängt. Andra föreningar är
intresserade att hyra ut, det finns även möjlighet att hyra mötesrummet i
Guldkrokshallen.
Korsberga IF kör publik på sina matcher, inga övriga föreningar.
Hjo VK har cykeltävling, det har varit extra mycket pappersarbete för att få ordning
på det och kunna genomföra tävlingen med de regler och riktlinjer som finns kring
Covid-19.
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§ 22
Föreningsbidrag, nytt regelverk, status just nu
Mattias redogjorde för förslaget som har skickats ut på remiss till samtliga föreningar.
Sista dag att inkomma med synpunkter är 25 september. Beslut kring nytt regelverk
kommer förmodligen tas av kommunfullmäktige i december.
Mattias uppmanar alla att mejla in sina synpunkter kring förslaget.

§ 23

E-serve, nytt bidrags-och bokningssystem, status just nu
Mattias redogjorde för status. All bokning sker fortfarande i FRI. Bidragshantering i Eserve, en del föreningar har fått inloggning. Finns fortfarande saker i systemet som
behöver finjusteras, därför dröjer sjösättningen. Föreningsregistret ligger uppe, en del
föreningar saknas. Hör av er till Mattias om det är något som är fel.

§ 24

Övriga frågor
Kerstin Andersson berättade om Hjo bowlingklubb och dess verksamhet.
Mattias bad alla att notera 2 december i almanackan, på kvällstid. Då kommer vi
göra något tillsammans med RFSISU, föreläsning/workshop. Finns tid för
föreningarna att påverka innehållet, hör av er till Tryggve, Anders eller Mattias.
Tryggve pratade om att de föreningar som har en bra intern dialog/organisation
är också välfungerande föreningar. Dialog är viktigt.
Johan Törner lyfte frågan om Guldkroksutredningen, och behovet av att
investera i kommunplanen och även parkeringsytorna. Är investeringar på gång
kring detta? Britt-Marie berättade att detta ingår i utredningsarbetet.
David Samuelsson i HK Guldkroken frågade hur prioriterad utredningen kring
Guldkroksområdet är. Mattias svarade att själva utredningen kommer prioriteras
under resterande del av 2020.
Johan Törner lyfte frågan kring träningstider, har varit trångt att få ihop det, alla
vill ha samma tider, speciellt yngre barn. En utmaning att få ihop det, i synnerhet
träningstider men även matchtider på helger. HK Guldkroken håller med.
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- Allmän diskussion kring behov av fler hallar. Tennishallen är inte lämplig för annan
verksamhet, dessutom upptagen de flesta vardagskvällar. Diskussion kring fullstor hall
kontra mindre hall. Föreningar känner att man inte fick gehör för sina önskemål.
Britt-Marie redogjorde för processen ännu en gång.
- Bengt-Göran Karlsson i bouleklubben berättade om planerna på att hyra en
industrilokal och göra om den till boulehall, kommer bli av från I januari.
- Nästa ldrottsråd är 5 november 18:00, Lilla Park, Kulturkvarteret.
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