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ldrottsrådet 
Plats och tid 

Närvarande 

Digitalt möte, I I maj 2021 

Ledamöcer 

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande 

Hanna Nordlöf, Fritidssamordnare 

Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Ulf Rudberg, Hjo VK 

Tommy Thorsen, Blikstorps AIK 

Johan Thörner, IFK Hjo 

Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 

Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF 

Jenny Johansson, Gymmix 

Jan Englund, Hjo Tennis 

Anders Johansson, RF SISU Västra Götaland 

Tryggve Olsson, RF SISU Västra Götaland 

Tiänsu!:Örande ersättare 

Michael Vennerberg (S) 

Utses att justera Tommy Thorsen och Jan Englund 

Justeringens plats och tid Kulturkvarteret 

Underskrifter 

Paragrafer I _ 9 
Sekreterare -----+-_,__ ____ _,_,__...,._._ _________ _ 

Hanna N rdlöf / 

(1_i A(II',~ Ordförande, __ -~--""----=-------.c...---''-.JU-=------"'-<>!L----____,_,,__>---' ___________________ _ 

Britt-Marie Sjöberg~ 

(°I. ---- --n7 --- Jo- 0 ~O 
Justerare __ _____J_ __ ~ _,,_ f~ ?----________________ - ~---_'-_____ _ 

Tommy Thorsen och Jan Englund 
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§ I 

Dagordning 

Rådet beslutar att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§2 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Tommy Thorsen och Jan Englund till protokolljusterare. 

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§4 

Information från Fritidsenheten 

Covid-19 och våra anläggningar 

I dagsläget är tennishallen öppen för föreningsverksamhet för barn-och ungdomar 
födda 2002 och senare. Guldkrokshallen är öppen för bokningar, framför allt på 
tisdagar och torsdagar, finns det behov även andra dagar. Gymnastiksalar öppna fram 
t.o.m. att skolan slutar. 

Beslut togs av Covidgruppen idag, I I maj, att öppna Kulturkvarteret 18 maj. 

Lämna in årsmötesprotokoll mm 

Fritidsenheten uppmanar föreningar som sökt bidrag eller avser att söka bidrag att 
skicka in årsmötesprotokoll, revisionsberättelser och ekonomisk redovisning. En del 
har gjort detta, andra ska komplettera med detta så snart ni haft era årsmöten. Det 
går bra att mejla in detta till Hanna eller Mattias. 

Utdragsbestyrkande 
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Utredningar 

Våra utredningsuppdrag pågår (Guldkroksområdet och Högaliden). Förhoppningsvis 
kan vi snart kalla berörda föreningar till "riktiga" möten. Mattias återkommer om 
detta. 

Statsbidrag sommarlovsaktiviteter 

Hjo kommun kommer precis som alla andra kommuner ansöka om ett särskilt 
statsbidrag för att genomföra skollovsaktiviteter på kommande sommarlov men även 
på höstlovet och jullovet. Vi kommer ju ha fokus på idrott under idrottsskolan men 
idrotter som inte är representerade där kan ju få visa upp sig under andra delar av 
sommaren. Viss ersättning kan utgå. 

Move Hjo! 

Kommunen i samarbete med alla föreningar och andra träningsaktörer som vill, 
planerar att starta upp gratis träning för allmänheten. Det kommer att ske varje 
tisdag kl.18 vid utomhusscenen i Stadsparken. Om det finns någon förening som vill 
vara med där är det bara att meddela Hanna. Det går också bra att vara med som 
deltagare. 

§ 5 

ldrottsskola I 0-13 augusti 2021 

Vi planerar att genomföra ldrottsskola för första gången. Flera föreningar är 
tillfrågade och vi vill gärna ha besked snarast. Klara föreningar är IFK Hjo Innebandy, 
Sällskapet Boule i Hjo, Hjo Tennis samt Västergötlands Parasportförbund. Föreningar 
som vill vara med kan anmäla sitt intresse. Ersättning utgår till medverkande 
föreningar. 

Upplägg: Max 36 platser, barn 9-13 år. De får prova tre idrotter per dag, en timme 
var. Tid: Kl.8.30-12. Vi öppnar anmälan inom kort. 

§ 6 

RFSISU Västra Götaland informerar 

Information om gemensamma utbildningar 

Finns det någon utbildning som är av intresse som vi kan placera i Hjo? Det går även 
att önska utbildningar som inte finns i ordinarie utbud. Passa på att fundera över det 
inför hösten. 

Plattformen har blivit Grundtränarutbildning (GTU). Finns det intresse av att 
genomföra den i Hjo är det möjligt. Många idrotter har den som sin första 

HJV Oc 'T.l 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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utbildningsdel, som en första allmän idrottsledarutbildning innan specialisering på sin 
egen idrott. Det behöver bli I 0-12 deltagare för att den ska kunna genomföras. 

Mattias/Hanna tillfrågar alla föreningar om intresse finns för den och samordnar i så 
fall en utbildning tillsammans med RF SISU. 

Kompensationsstöd RF 

Det går nu att ansöka för perioden I januari-30 april. Ansökningsperioden är öppen 
7-19 maj. 

Det blev över av de medel som gick att söka 2020. Därför kunde extra utbetalning 
ske till berörda föreningar. 

Information finns på RF:s hemsida om hur ansökan går till. 

Leaderprojekt 

Förslag att bjuda in Leader till nästa ldrottsråd i september för information fick bifall. 
Gå gärna in på Leader Östra Skaraborgs hemsida och läs mer. 

Anders och Tryggve kan samordna träff om/stöd i att formulera bidragsansökan. Till t 
ex Leader och Allmänna Arvsfonden. 

Bidrag från RF SISU 

Möjlighet att söka bidrag finns fortfarande. Allt som kan underlätta för verksamheten 
går att söka för. Låt inte verksamheten stanna, kan bidrag från RF SISU underlätta så 
är en uppmaning att söka. 

Enkät om hur Corona påverkat föreningen 

Sju föreningar i Hjo har svarat. Tack till er! 

Beröm också till alla föreningar som har lyckats hålla igång någon verksamhet under 
det gångna året. 

§ 7 

ldrottspriset 2021 

Sista dag att nominera kandidater är 20 augusti, nomineringstiden är förlängd. 

Utdragsbestyrkande 
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Övriga frågor 

Britt-Marie informerade om att extra medel kommer att skjutas till föreningsbidrag i 
vårbudgeten. 

Mattias samlar till möte om Guldkroksutredningen, berörda föreningar kontaktas. 

Föreningarna undrade över utredningarna (Guldkroksområdet och Högaliden), hur 
det går och vad nästa steg är. 

En önskan är att få möjlighet till dialog kring de beslut som tas av Covidgruppen 
gällande föreningsverksamheten. Upplevelsen är att det är en envägskommunikation 
och att ingen förklaring ges kring grunderna till besluten. 

Nästa möte är 15 september, 18:00. Vi återkommer om plats. 

H N 'J-L 'TT 
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