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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

2022-02-22 

Park Bio 22 feb, 2022 

Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande 
Mattias Persson, Fritidsutvecklare 

Bengt-Göran Karlsson, Sällskapet Boule i Hjo 

Kjell-Åke Borchgrevink, Sällskapet Boule i Hjo 
Jesper Carlen, Korsberga IF 

Peter Andersson, Korsberga IF 
Bernt Kalin, HK Guldkroken 

Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF 
Stefan Lagerqvist, Norra Fågelås IF 
Erika Svensson, IFK Hjo 

Jan Fröberg, Hjo bowlingklubb 
Elin lngsten, Hjo bowlingklubb 
Tomas Johansson, Hjo bowlingklubb 

Anders Johansson, RF SISU Västra Götaland 
T ryggve Olsson, RF SISU Västra Götaland 
Jan Karlgren, HK Country 

Bengt-Göran Karlsson och Kjell-Åke Borchgrevink 

Kulturkvarteret 

Mattias Persson 

Sidan 
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§ I 

Dagordning 

Rådet beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§2 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Bengt-Göran Karlsson och Kjell-Åke Borchgrevink. 

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom. 

§4 

Information från fritidsenheten 

- ldrottspriset 2022, nominera senast 30 april. 

- Lotteritillstånd. Krävs när man anordnar lotteri, ansökan ska göras. Vi kommer 
mejla ut information till varje förening. 

§ 5 

Föreläsning, workshop och ledarrekrytering. 

2 (3) 

Vi inledde med en föreläsning med Jan Karlgren, från HK Country som pratade hur 
man jobbar med ledarrekrytering i HK Country. Hur uppfattas vi som förening av 
allmänheten och vilken är vår målgrupp när det gäller ledarrekrytering. Viktigt att 
man i sin ledarrekrytering funderar på detta. 

Jan pratade också om hur viktigt det är med information till föräldrar. Det är ingen 
rättighet att tillhöra en förening, men du har skyldigheter om du väljer att vara med. 

Utdragsbestyrkande 
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HK Country har tagit fram en lagorganisation, vad som krävs för att starta ett lag. 
Åtta funktioner, minst fem personer ska dela på dessa funktioner. 

Se till att inspireras av andra föreningar, sno ideer, handlingsplaner, policies, riktlinjer 
med mera! Dumt att uppfinna hjulet varje gång. 

Jan pratade även om STAR-föräldrar som är kopplat till föreningens röda tråd och 
värdegrundsarbete. Varje lag har en ST AR-förälder. 

Viktigt, du behöver inte ha specifik kunskap om just den idrotten du är ledare för. Du 
behövs i andra viktiga funktioner! 

Därefter fortsatte föreningarna att diskutera ledarrekrytering utifrån frågeställningar. 
Mattias mejlar ut bra arbetsmaterial att diskutera vidare i er förening. Föreningarna 
får dessutom i hemläxa att mejla Mattias om vi tycker att vi på nästa ldrottsråd ska 
fortsätta med temat ledare och ledarrekrytering. Det är ni föreningar som 
bestämmer innehållet på våra ldrottsråd! 

§6 

Övriga frågor 

Nästa möte är I O maj 18:00, vi återkommer med plats i samband med kallelsen. 

Utdragsbestyrkande 


