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Park Bio 15 sep 2021 

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande 

Mattias Persson, Fritidsutvecklare 

Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Sven Stoltz, Sällskapet Boule i Hjo 

Jesper Carlen, Korsberga IF 

Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 

Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF 

Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb 

Mikael Axelsson, Hjo Bowlingklubb 

Anders Arnoldsson, Hjo badmintonklubb 

Carl~Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 

Ulf Pettersson, Hjo Thunder Basket 

Jytte Pettersson, Hjo Thunder Basket 

Hanna Nordlöf, Fritidssamordnare 

Anders Johansson, RF SISU Västra Götaland 

T ryggve Olsson, RF SISU Västra Götaland 

Marcus Ölsson,Tibro Föreningspool 

Maria Glaadh, Tibro Föreningspool 

Jesper Uvesten, Leader Östra Skaraborg 

Rolf Eriksson och Kerstin Andersson 

Kulturkvarteret, återkommer om tid 

Mattias Persson 

Rolf Eriksson 

Sidan 
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§ I 

Dagordning 

Rådet beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§2 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Rolf Eriksson och Kerstin Andersson. • 

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§4 

Information från fritidsenheten 

• Höst- och jullovsaktiviteter. Om man genomför aktiviteter på höstlovet så 
finns möjlighet till ett litet bidrag på max 2 000 kronor, medel som finns kvar 
från Alfa-stiftelsen. Vi kommer komma ut med information om detta inom 
kort. I första hand gäller bidraget för aktiviteter på höstlovet. 

• Sommaridrottsskolan 2021, 24 deltagare. Mycket god respons från föräldrar 
och barn. Stort tack till deltagande föreningar. Tidpunkten i augusti var riktigt 
bra. Vi vill göra detta igen 2022, med fler deltagare och fler föreningar. 

• Senior Sport School 2021. Har äntligen startat, med ca 15 deltagare. Vill 
betona att ni nu kan söka aktivitetsbidrag för verksamhet ni bedriver för 
seniorer +65 år. 

• Gemensam marknadsföring av aktiviteter. Vi har tagit fram en digital och 
tryckt folder som visar vad som finns att göra för seniorer i Hjo. Vi har 
tankar om att göra något liknande som riktar sig mot barn-och ungdomar 
och familjer. Tanken är att ni bistår med information och vi sammanställer 
detta. Finns ett intresse bland närvarande föreningar att göra detta. Mattias 
och Hanna arbetar vidare med detta och kontaktar fler föreningar under 
hösten. Ambitionen är att få ut information till allmänheten i januari 2022. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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• Ytterligare en påminnelse om att en gång per år lämna in senaste 
årsmötesprotokoll, ekonomisk redovisning och revisionsberättelse. 

• Stöter ni på patrull när ni ska in i en hall, ert kort kanske inte funkar? Se 
hemsidan för bra information hur ni gör, Instruktion för användning av 
passerkort och taggar (nanolearning.com) 
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Föreläsning Jesper Uvesten, Leader Östra Skaraborg 

Jesper Uvesten redogjorde för möjligheterna med Leader Östra Skaraborg och 
bidragsmöjligheter för föreningslivet. Det har under årens lopp knappt inkommit 
några ansökningar från idrottsföreningar i Hjo. 

Det finns medel för större projekt, enklare checkar med enkelt ansökningsförfarande 
samt medel för projekt riktat mot digitalisering. 

I nya strategin för 2023-2027 kommer det finnas en inriktning med fokus på 
föreningsutveckling. Kontakta Jesper och se vad som är möjligt för just din förening. 
L~ader Östra Skaraborg kommer bjuda in till en föreläsning i slutet av oktober som 
handlar om landsbygdsutveckling. 

§6 

Föreläsning Marcus Olsson, Tibro Föreningspool 

Marcus Olsson och Maria Glaadh berättade om Tibro Föreningspool som från början 
var ett Leaderprojekt. Har idag uppdrag även för föreningar utanför Tibro, dessutom 
har man som mål att utöka samarbetet inom Hjo-Ti-Borg kopplat till idrottsturism, 
men även hjälpa föreningar med andra behov så som bokföring, administration och 
andra kanslitjänster. Hur kan föreningar i Hjo ta del av detta? En fråga att diskutera 
framöver, i synnerhet som frågan lyfts av ett par föreningar i Hjo. 

§7 

RF SISU informerar 

• 

• 

Anders och Tryggve informerar om grundtränarutbildningen som genomförs 
i Hjo i höst, 20 oktober och 14 november. 

ldrottsrådet framöver, vad vill vi ha? Hur kan vi utveckla våra möten? Varje 
ldrottsråd ska ge något extra, föreläsning, workshops med mera. Vi kommer 
ta fram ett förslag med teman för varje ldrottsråd 2022. Detta presenteras på 
nästa ldrottsråd 2 december. Vi kommer inte erbjuda någon separat 

Utdr.ig,bestyrkande 
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föreläsning under hösten utan riktar allt vårt fokus på att göra ett bra 
program för 2022. 
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• Hur startar vi upp efter pandemin? Snart' kommer möjlighet att söka 
kompensationsstöd hos RF igen. I övrigt, vad behöver ni föreningar för hjälp 
av oss framöver? Ni får en hemläxa från RFSISU, återkoppla till Anders eller 
Tryggve vid separata föreningsmöten. Vad har ni lärt er under pandemin 
kopplat till ledare, styrelsearbete, ekonomi, aktiva, arrangemang med mera? 

Diskussion kring ledarbrist i Hjo, hur kan vi. hantera det i framtiden? Hur kan 
vi locka tillbaka människor till styrelsearbetet? Frågor att ta med sig framöver. 

Övriga frågor 

Anders Arnoldsson undrar när man kan få kika på nya hallen på Estrid Ericson skolan. 
Mattias återkommer om detta under hösteri när hallen är besiktigad och klar. 

Nästa möte är 2 december 18:00, i boulehallen i Hjo. 

Utdragsbestyrkande 


