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Idrotts rådet 
Plats och tid 

8e51Utande 

Digitalt möte, 8 mars 2021 

ledamöter 

Britt-Marie Sjöberg {C), Ordförande 
Mattias Persson, Fritidsutvecklare 
Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Ulf Rudberg, Hjo VK 

Jesper Carlen, Korsberga IF 
Tommy Thorsen, Blikstorps AIK 
Linda Wester, IFK Hjo 

Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 
Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF 

Carl Sjöö, Hökensås GK 

Jenny Johansson, Gymmix 

Övriga deltagande Hanna Nordlöf, Fritidssamordnare 

Anders Johansson, RF SISU Västra Götaland 

Utsesattjustera Carl Sjöö och Jenny Johansson 

Justeringens plats och tid Ku Itu rkvarteret 

Underskrifter 

Tiänströrande ersättare 

Sekreterare ~~ -- ---~ ~ ~-~ - ~-v~ ~- ~,,,,,__, - ~ -____ _ 

Paragrafer I _ 9 

Mattias Persson 

Sidan 
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§ I 

Dagordning 

Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning_ 

§2 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Carl Sjöö och Jenny Johansson. 

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§4 

Covid-19 och föreningslivet 

Aktivitets bidraget, vi kommer betala ut på samma nivå som hösten 2019, om man 
redovisar mindre aktiviteter på grund av pandemin och stängda lokaler. Räknar med 
att betala ut aktivitetsstödet inom någon vecka. 

Det finns egentligen inget som hindrar att man bokar idrottshallar våren ut. Vi 
stänger egentligen inga anläggningar, men det finns inga vaktmästare i exempelvis 
Guldkrokshallen från mitten på april. Men det går ju att boka tider om nu mot 
förmodan inomhussäsongerna skulle förlängas. 

Anders Johansson från RFSISU redogjorde för senaste nytt när det gäller 
kompensationsstöd från RF. Inga föreningar från Hjo sökte stöd som gällde för 
kvartal 4 2020. 

Bengt-Göran Karlsson från bouleklubben berättar om att de har inomhusverksamhet 
i sin nya hall, naturligtvis med restriktioner. 

Juster-andes signatur 
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§ 5 

Föreningsbidrag - nya riktlinjer gäller 

Nya riktlinjer gäller från och med I O februari. Anläggningsstöd ska sökas senast I 
april, detta görs via E-serve. Vi håller på att skicka ut inloggningsuppgifter och börjar 
med de föreningar som brukar söka anläggningsstöd. Om ni stöter på problem när ni 
ansöker hör av er till Mattias eller Hanna. 

Det är inget krav på att inkomma med årsmötesprotokoll just nu, går att komplettera 
med detta senare när ni haft era årsmöten. 

§ 6 

RFSISU Västra Götaland informerar 

- ldrottsskola. Detta pratade vi om på ett ldrottsråd 2020. Anders Johansson 
berättade om idrottsskolan i Tidaholm som funnits i många år. Kan vi använda pengar 
från Alfastiftelsen för att pröva att göra en ldrottsskola i Hjo 2021? Vi behöver några 
föreningar som mot ersättning genomför aktiviteter för barn på sommarlovet, 
preliminärt vecka 33. Ett antal föreningar är intresserade. Vi återkommer om detta 
framöver och pratar mer på nästa möte i maj. 

- Alfastiftelsen. Anders från RFSISU berättade om bidrag från stiftelsen. För första 
gången som stiftelsen ger pengar till idrotten. Stiftelsen kommer under 2021 avsätta 
medel som föreningar med barn- och ungdomsverksamhet kan söka. 

- Projektstöd. Fått ett extrastöd från regionen om man behöver ställa om sin 
verksamhet under pandemin, finns pengar både från regionen och från RF. 

- Finns många utbildningar (digitala) att gå just nu. Kontakta Anders Johansson för 
mer information. 

- Vår workshop har ställts in ett par gånger, vi får avvakta och se om vi kan 
genomföra den under hösten. Vi kommer även ha en föreläsning någon i november, 
vi återkommer med datum. 

§7 

ldrottspriset 2021 

Sista dag att nominera kandidater är 30 april. Sprid gärna detta i era föreningar. 

Utdragsbestyrkande 
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§8 

Senior Sport School - planering 2021 

Senior Sport School ska genomföras så fort pandemin tillåtet, vi siktar på att dra igång 
i september. Vi kommer börja planera så sent som möjligt, förmodligen efter 
sommaren. 

§9 

Övriga frågor 

- Mattias redogjorde lite kort för utredningarna kring Guldkroksområdet och 
Högaliden. 

- Ulf Rudberg hade frågor kring den stoppade avverkningen på Högaliden. Mattias 
och Britt-Marie kollar upp. 

- Hanna Nordlöf berättade om påsklovsaktiviteter, hör av er till Hanna om ni är 
intresserade. 

Nästa möte är I I maj 18:00, vi återkommer om plats. 

le 
Utdragsbestyrkande 


