
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 2022-05-24 

 

Sidan 

1 (3) 

Idrottsrådet 

 

Plats och tid Lilla Park, 24 maj, 2022 

 
 

  
Närvarande Britt-Marie Sjöberg (C), Ordförande 

Anders Karlsson (S) 
Mattias Persson, Fritidsutvecklare 
Hanna Nordlöf, Fritidssamordnare 
Anders Johansson, RFSISU Västra Götaland 
Carl-Christian Schmiterlöw, Hjobygdens OK 
Kerstin Andersson, Hjo Bowlingklubb 
Elin Ingsten, Hjo bowlingklubb 
Markus Öhman, Hjo VK 
Pär Bergstöm, Hjo Disc 
Peter Andersson, Korsberga IF 
Thommy Thorsén, Blikstorps AIK 
Ingemar Siljehult, Blikstorps AIK 
Bernt Kalin, HK Guldkroken 
Rolf Eriksson, Norra Fågelås IF 
Erika Svensson, IFK Hjo  
 

 
 
 

  
 

Utses att 
justera 

Elin Ingsten och Markus Öhman  

   

Justeringens 
plats och tid 

Kulturkvarteret 
 
 
 

Underskrifter  

Sekreterare 
   

 
 
 

Mattias Persson 

Ordförande 
 

Britt-Marie Sjöberg 

Justerare 
 

Elin Ingsten Markus Öhman 
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Idrottsrådet 
 

Justerandes signatur   Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 1 

Dagordning 

Rådet beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning.  

 

§ 2 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Elin Ingsten och Markus Öhman. 

  

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom.  

 

§ 4 

Information från Fritidsenheten och RF SISU 

- Fritidsenheten informerar om senaste föreningsinformation som skickats ut, bland 
annat kring lotteritillstånd och bokningar inomhus säsongen 2022/23.  

- Vi diskuterade också hur vi gemensamt kan bidra till att inkludera ukrainska 
flyktingar bosatta i Hjo i vår föreningsverksamhet. Det kommer komma fler flyktingar 
under sommaren med intresse och kunskap inom olika idrotter. Hur gör vi för att 
inkludera och integrera? Hjo kommun håller i trådarna just nu och vi kommer nog 
återkomma om detta framöver. Hör av er till Mattias och Hanna om ni har frågor om 
detta. Föreningslivet är en viktig del i detta arbete. 
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§ 5 

Kvällens tema – ledarrekrytering 

Anders Johansson från RFSISU fortsatte där vi slutade vid förra mötet. Bland annat 
om arbetet som Anders haft med olika föreningar i Hjo. Behovet av att arbeta 
strukturerat med ledarrekrytering. Många har ledarbrist. Hur gör vi för att lösa det? 
Grupparbete följde med engagerade deltagare! Under hösten kommer Anders 
fortsätta arbetet med föreningarna kring detta och vi kommer återkomma till detta 
ämne framöver på Idrottsrådet. 

Vi hade också en diskussion kring hur vi kan marknadsföra oss gentemot barn, 
ungdomar och föräldrar/målsmän. Nu finns det både en JuniHjorkatalog och 
SeniHjorkatalog. Det är viktigt att vi tillsammans hjälper till att få ut informationen. 
Diskussion kring hur vi kan använda V-klass för att marknadsföra föreningsaktiviteter.  

 

§ 6 

Idrott- och fritidspriset 

Närvarande deltagare röstade fram kandidat till Idrott-och fritidspriset 2022. Priset 
delas ut på nationaldagsfirandet i Stadsparken 6 juni.  

 

§ 7  

Övriga frågor  

Hjo VK lyfte frågan kring hur vi kan bli bättre på att marknadsföra friluftsliv, leder 
mm. Högalidsalliansen har möte 1 juni, vi börjar med att lyfta frågan där för vidare 
diskussion och hur vi kan samarbeta med turismenheten. 

HK Guldkroken lyfte frågan kring linjering i Estrid Ericson hallen. Det går att få till två 
minihandbollsplaner tvärs över, men det saknas linjering. Fritid tittar på detta. 

 

§ 8  

Nästa möte  

14 september 18:00, Hjobygdens OK:s klubblokal. Sista mötet är 1 december. 
Tanken är då att vi erbjuder en föreläsning för föreningar och 
föreningsrepresentanter. Datum kan komma att ändras beroende på föreläsare. 
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