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2021-12-02 

Boulehallen Hjo, 2 dec 18:00 

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 

Bernt Kalin, HK Guldkroken 

Anders Arnoldsson, Hjo badmintonklubb 

Erica Svensson, IFK Hjo 

Sofia Erninge, IFK Hjo innebandy 

Tommy Thorsen, Blikstorps AIK 

Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK 

Jenny Johansson, Gymmix 

Hanna Nordlöf, Fritidssamordnare 

Anders Johansson, RF SISU Västra Götaland 

Bengt-Göran KarJsson och Bernt Kalin 

Kulturkvarteret 

~ ~ -----;;::? 
Sekreterare-~-=--~~-------------------

Mattias Persson 

Sidan 
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§ I 

Dagordning 

Rådet beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§2 

Val av protokollsjuste_rare. 

Rådet beslutade att utse Bengt-Göran Karlsson och Bernt Kalin. 

§3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§4 

Information från fritidsenheten 

• Aktivitetsfolder - JuniHjorkatalogen. Vi informerade om denna på senaste 
ldrottsrådet och fick grönt ljus att fortsätta med arbetet. En bra hjälp för er 
att nå ut med vilken verksamhet ni erbjuder för barn- och ungdomar. Vi har 
skickat ut en länk, vänligen fyll i senast 13 december! 

• Rundvisning nya idrottshallen är 9 december 18:00. Det är bara att dyka upp! 

• Aktivitetsbidrag, nästa ansökan ska vara inne senast 25 feb . Registrera era 
aktiviteter hos RF. Har ni verksamhet för barn yngre än 7 år samt för 
seniorer så kan ni registrera dessa också. Hör av er till Mattias eller Hanna 
för mer information och stöd. 

• Fritid redogör för vad som är på gång inför 2022: 

- ldrottsskolan kommer bli av, förmodligen vecka 32, finansieras även 2022 
av bidrag från Alfastiftelsen. 

Utdragsbestyrlcande 
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- Vi kommer fortsätta med omfattande aktiviteter på skolloven. 

- Upprustning av Högaliden kommer fortsätta med nya grillplatser och 
förhoppningsvis ett nytt milspår. 

- Under mars och april kommer ett pop-up gym till Hjo, som vi får testa 
gratis från en leverantör som heter Omnigym. Kommer finnas på plats i sex 
veckor. 

- Två nya utegym kommer stå klara under 2022, i Gate och Korsberga, 
förhoppningsvis i september. 

§5 

ldrottsrådet 2022 

Vi avser att åtminstone delvis förändra upplägget för ldrottsrådet med ett tema för 
varje möte. Anders Johansson och Mattias Persson redogjorde för upplägget och de 
olika teman som är planerade, samt datumen: 

22 feb 18:00 

24 maj 18:00 

14 sep 18:00 

I dec 18:00 

Ledarskap, rekrytering och föreläsning 

Ekonomi, finansiering, bidragsmöjligheter 

Rekrytering hela livet, rörelse hela livet. 

Kost, hälsa, energidrycker, tobak, doping mm. 
Sammanfattning 2022 och planering 2023 

Hör gärna av er med andra ideer kring teman, eller intressanta föreläsare. Viktigt att 
ni skickar de personer som berörs av frågorna i er förening. Första tillfället 22 
februari blir en form av kick-off, då är ni välkomna att skicka fler representanter. Vi 
återkommer med plats för respektive möte. 

§6 

Övriga frågor 

Inget att rapportera. 

Nästa möte är alltså 22 februari 18:00. Återkommer om plats. 

Utdrags bestyrkande 


