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Före ldrottsrådet samlades samtliga utanför Hjobygdens OK:s klubbstuga där en rörelsebana lagts 
fram. Bahan bestod av koner, hinder att hoppa över, rockringar, ärtpåsar, hand- och fotmarkeringar, 
hopprep, scarfs mm. Materialet kan lånas ut till föreningar och finns på Mötesplats Stationen. Ta 
kontakt med Hanna Nordlöf för att låna. 

Mötet fortsatte sedan inne i klubbstugan där Carl-Christian Schmiterlöw som är ordförande i 
Hjobygdens OK, inledde med att berätta om föreningen soin har ca 130 medlemmar, om klubbstugan 
och byggnationen av den, ledarsituationen som är god, föreningens arrangemang och åtaganden vid 
Högaliden samt om orienteringsportens utveckling. 
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§ I 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Bengt-Göran Karlsson och Anders Forslund. 

§2 

Dagordning 

Rådet beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§ 3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och beslutades att lägga till handlingarna. 

§4 

Information från Fritidsenheten 

Föreningsinformationen skickades ut med kallelsen till ldrottsrådet och gicks därför 
igenom snabbt muntligt. 

En ändring hade skett gällande informationen kring ansökan om aktivitetsbidrag, då 
det pga nya LOK-stödsregler inte går att få ta del av deltagarantal inom respektive 
åldersindelning från RF SISU Västra Götaland. Föreningar som skickat in LOK
stödsansökan via ldrottOnline behöver därför ta fram deltagarsiffrorna igen och 
skicka till Hanna, för att få aktivitetsstöd från kommunen. Det kan göras på flera olika 
sätt. Kontakta Hanna vid frågor. 

Gällande JuniHjorkatalogen som inom kort är uppdaterad och redo att 
kommuniceras, kom förslaget att den skulle kunna skickas till nyinflyttade i Hjo. 
Hanna undersöker om det är möjligt. 

Utdragsbestyrk.ande 
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Utöver detta nämndes: 

§ 5 

Att en inbjudan till webbinarium om ungdomar, Internet och na.rkotika skickats 
ut. 
Att föreningar gärna får inkomma med planerade läslovsaktiviteter till Hanna och 
att det är möjligt att få bidrag för detta. 
Senior sport school kommer att genomföras för andra gången, med start 26 
september. 19 personer är anmälda. Några föreningar medverkar genom att 
arrangera aktiviteter för deltagarna, däribland Sällskapet Boule i Hjo samt 
Blikstorps AIK. 
Information fanns att läsa om vad som är på gång i inomhushallarna samt på 
Högaliden. 
Mattias Persson har slutat sin tjänst som fritidsutvecklare. Hanna är tillförordnad 
fritidsutvecklare tills ny rekrytering genomförts. \,__ 

Information från RF SISU 

Anders Johansson från RF SISU Västra Götaland berättade om utbildningsutbudet 
framöver samt att projektmedel finns att söka. Kontakta Anders för mer information. 

§6 

Sommaridrottsskolan - utvärdering och_ planer 2023 

Anders sammanfattade kort Sommaridrottsskolan och ledde utvärdering för 
föreningarna som medverkade. Av dessa var endast Hjobygdens OK och Sällskapet 
Boule i Hjo representerade på ldrottsrådet. Föreningarna fick sätt betyg på följande: 
I. Så här bedömer min förening Sommaridrottsskolan 2022- utifrån vårt perspektiv 
2. Så här bedömer min förening administrationen och informationen kring 

Sommaridrottsskolan 2022 
3. Min förening vill att vi ska arrangera Sommaridrottsskola även 2023. 
Föreningarna gav höga betyg på samtliga områden och det finns en vilja även från RF 
SISU och Hjo kommun att arrangera Sommaridrottsskola 2023. För att kunna 
arrangera på samma sätt som hittills, där deltagande har varit kostnadsfritt och 
föreningarna har fått bidrag, behövs ett nytt alternativ för finansiering. 
Ett förslag lyftes från föreningarna, att flytta Sommaridrottsskolan till 
eftermiddagarna, för att lättare kunna rekrytera föreningar/ledare som kan medverka. 
Förslaget vägs in i den fortsatta planeringen. 

§7 

Marknadsföring av vandringsleder, motionsspår, cykelleder mm. 

Vid ldrottsrådet 24 maj lyfte Hjo VK frågan kring hur vi kan bli bättre på att 
marknadsföra friluftsliv, leder mm. Därför bjöds till det här mötet Lotta Persson som 

· är besöksnäringsstrateg i Hjo kommun in. Lotta berättade om hur marknadsföring 
görs idag, vilket i huvudsak sker digitalt. Det finns kartor över leder, spår, 

Uc
1
dragsbestyrkande 
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aktivitetsytor, grillplatser, lekplatser mm. Hjo VK lyfte önskemål om att utveckla 
Högaliden som friluftsområde, med välkomnande skyltar/portal, information på plats, 
digital tavla med temperatur, klockslag mm. En upplevelse är att besökare vid 
Högaliden inte hittar vad som går att göra där och var de kan gå, springa, cykla osv. 
Det senare är en fråga för föreningarna som verkar vid Högaliden samt Hjo kommun, 
som är delaktiga i arbetet med att utveckla Högaliden. I det arbetet finns många ideer 
som dock fortfarande är i planeringsstadiet och finansiering behöver lösas. 

§8 

Fortsatta diskussioner kring ledarrekrytering 

RF SISU Västra Götaland och Hjo kommun kan skräddarsy en ledarutbildning 
anpassad efter Hjoföreningarnas önskemål. Vill föreningarna ha det och vad ska den i 
så fall innehålla? Detta diskuterades och det gem~nsamma svaret var ja. Ett förslag 
kom om att rikta den till föräldrar som har barn i en förening vilket ledde till iden att 
kanske kan det erbjudas både en föräldradel och en ledardel. Kan det vara en 
återkommande introduktionsutbildning för nya ledare? Hur kan vi göra tröskeln lägre 
för föräldrar att engagera sig? Hur lång kan en utbildning vara? En upplevelse är att 
det blir svårare för varje år att rekrytera ledare. Det finns en förväntan att 
föreningarna ska lösa detta. 
Föreningarna fick redogöra för ledarsituationen inom sin förening. Hur många 
behövs? Hur många har vi? G enerellt behöver alla föreningar fler ledare, med 
undantag för några få. 

§9 

Övriga frågor 

Sällskapet Boule i Hjo hjälpte i våras till med att samla in enkätsvar bland de som 
provade på det tillfälliga utegymmet från Omnigym, som kommunen fick låna under 
sex veckor. Bouleklubben undrade vad som händer nu kring utegym och om de kan 
få ta del av resultatet av enkäten. Hanna förklarade att enkätsvaren fungerar som 
underlag i Guldkroksutredningen, där utegym finns med som ett av förslagen för 
utveckl_i ng av området. Hanna ska även höra med Omnigym för att få enkätsvaren 
och skicka till Bouleklubben och även till övriga som är intresserade. 

Hjobygdens OK undrade över den planerade discgolfbanan och hur långt gångna 
planerna är för banläggningen. Hur kommer orienteringskartorna att påverkas? 
HBOK önskar samråd kring det fortsatta arbetet med planeringen av banor. 

HBOK undrade även om avverkning av skog som planeras vid Högaliden. 
Föreningarna har blivft lovade att få information från kommunen men ,har inte fått 
det. Hanna tar kontakt med berörda i frågan . 

Hjo Badmintonklubb beskrev den besvärliga situation som det innebär att byta kassör 
i föreningen. Det tar lång tid med Swedbank i Hjo och kräver mycket arbete. Några 
föreningar har Tidaholms Sparbank vilket starkt rekommenderades att byta till. 

§ 10 

Utdragsbestyrkande 
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Nästa möte 

30 november kl.18:00, hos Blikstorps AIK i Folkets hus i Blikstorp, Centralvägen 29. 
Då bjuder Anders Johansson RF SISU på julfika och vi får lyssna till en föreläsning om 
energidryck med Ingemar Johansson RF SISU Västra Götaland. Ta med . 
bordtennisracket och kom med önskemål till ldrottsrådets innehåll 2023! 

Utdragsbestyrkande 


