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Ulf Pettersson , Tommy Thorsen 

ldrottsrådet inleddes med att Ingemar Siljehult och Tommy Thorsen från Blikstorps AIK berättade om 
föreningens historia, verksamhet, lokaler och ytor. BAIK bildades 1947 och erbjöd till en början bl a 
fotboll, friidrott och bandy. Idag består föreningens verksamhet i huvudsak av bordtennis, gymnastik 
och boule. Inom bordtennisen finns flera olika träningsgrupper för ungdomar och vuxna, och därtill 
flera lag som spelar seriespel. Gymnastikträning genomförs flera gånger i veckan och det erbjuds även 
barnträning. Föreningens verksamhet utgår främst från Folkets hus, där det finns en lokal som bl a 
rymmer fyra pingisbord, kök och lokal för umgänge och möten. Utöver det sköter föreningen en 
spontanfotbollsplan, isspolning på en hockeyrink vintertid, en grustennisbana, boulebanor och 
ytterligare en klubblokal. Nyligen har ett samarbete inletts med samhällsföreningen i Blikstorp, med 
syfte att samverka kring aktiviteter och arrangemang i området. 
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§ I 

Val av protokollsjusterare. 

Rådet beslutade att utse Ulf Pettersson och Tommy Thorsen. 

§ 2 

Dagordning 

Rådet beslutade att godkänna föreliggande förslag till dagordning. 

§3 

Genomgång av föregående mötesprotokoll. 

Föregående mötesprotokoll gicks igenom och beslutades att läggas till handlingarna. 

§4 

Information från Fritidsenheten 

Föreningsinformationen skickades ut med kallelsen till ldrottsrådet och gicks därför 
snabbt igenom muntligt. Följande togs upp i informationen: Föreningar ansöker om 
aktivitetsbidrag från kommunen senast 25 februari, om önskemål finns att kommunen 
och RF SISU ordnar en informationsträff om energirådgivning för föreningar anmäls 
detta till Hanna, utbildningar för ledare och idrottsföräldrar kommer att erbjudas i 
vår (mer om det under § 5), föreningar välkomnas att arrangera jullovsaktiviteter och 
detta anmäls i så fall till Hanna och I miljon kr har beviljats till utveckling av 
Högaliden. Status för utvecklingen av Guldkroksområdet beskrevs, vilken är att 
White arkitekter har givits uppdraget att utifrån Guldkroksutredningen (som bl a 
beskriver föreningarnas önskemål och behov) och en analys av området (platsbesök, 
samtal och workshop) ta fram två eller max tre förslag på utformning av området 
vilket presenteras för politiken i mars 2023. Därtill förklarades status för Estrid 
Ericsonskolans gymnastiksal med utökning av inventarier samt linjer. Information 
delgavs även om att rekryteringen av fritidssamordnare har: avbrutits, med anledning 
av att möjliggöra en översyn?v organisationen och ge möjlighet för förbättring. 

§5 

Ledarutbildning i Hjo 2023 

Anders Johansson från RF SISU Västra Götaland och Hanna Nordlöf fritidsutvetklare 
Hjo kommun lade fram ett förslag på upplägg för olika utbildningar som ska erbjudas 
ledare, tränare och även föräldrar till föreningsdeltagande barn under våren 2023. En 
introduktionsträff för nya och befintliga ledare och tränare i föreningarna ska 
erbjudas, med målet att göra "tröskeln låg" att delta, för den förmodligen redan 
upptagna målgruppen. Utbildningen ska vara kort, inspirerande, kärnfull och 
genomföras i Hjo under en helgdag. Utbildningen ska locka till att vara ledare och att 

Utdrags bestyrkande 
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vilja lära sig ännu mer, vilket erbjuds direkt genom att erbjuda RF SISU:s 
Grundutbildning för tränare (GUT) steg I i Hjo. GUT genomförs delvis digitalt men 
även med en fysisk träff under en heldag. 

Utöver detta genomförs tre tematräffar för idrottsföräldrar, på vardagkvällar eller 
helger. Träffarnas syfte är att medvetandegöra föräldrarna om vad det innebär att 
vara med i en ideell förening och hur man kan vara en stöttande förälder: Vad 
motiverar mitt barn att idrotta? Hur agerar jag i min roll som idrottsf6rälder idag? Hur 
stöttar jag mitt barn på bästa möjliga sätt? Hur stöttar jag de tränare, ledare och domare 
som engagerar sig inom idrotten på bästa sätt? Vad bör jag tänka på framöver i min roll 
som idrottsforälder? 

ldrottsrådet gav sitt godkännande och även uppmuntran till upplägget. Anders och 
Hanna kommer att planera och genomföra utbildningarna samt skicka ut 
informationsmaterial som föreningarna gärna får hjälpa till att sprida till 
medlemmarna. 

§ 6 

ANDTS med folkhälsostrateg lna Siby 

Folkhälsostrateg lna Siby genomför just nu en översyn av vilka som arbetar direkt 
eller indirekt med ANDTS-frågor i Hjo. Detta görs i enlighet med KULA 
(Kunskapsbaserat stöd i utvecklingen av det lokala ANDTS-arbetet) vilket är en insats 
i samverkan med CAN och Länsstyrelsen i Västra Götaland. Arbetet pågår från 
november 2022 till mars 2023. En enkät kommer att skickas till nyckelpersoner för 
att kartlägga ANDTS-situationen och innehållet i det förebyggande arbetet. I februari 
genomförs en digital informationsgenomgång av enkäten och i mars en fysisk 
kommundialog med nyckelpersonerna. Målet är att utveckla och planera ett än mer 
samordnat och välriktat ANDTS-förebyggande arbete. 

lna .fick av rådet två frivilliga nyckelpersoner. Mer fokus kommer att läggas på detta 
vid något av de kommande ldrottsråden. 

§7 

Föreläsning om energidryck med Ingemar "Ingo" Gustavsson 

Ingemar hade av Anders Johansson RF SISU bjudits in till ldrottsrådet för att föreläsa 
om energidryck och dess effekter, framför allt med fokus på ungdomar. Budskapet 
var tydligt, alla bör undvika energidryck! För den som vill fördjupa sig i frågan 
rekommenderades boken No bull, av Andre Persson (20 14). 

Efter föreläsningen lyftes förslaget att förmedla budskap med hjälp av skyltar på 
kommunens anläggningar, om vad som är otillåtet och/eller oönskat att ha med sig att 
förtära på platsen. · 

Utdrags bestyrkande 
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Övriga frågor 

§ 8 

Inga övriga frågor 

Datum för ldrottsråden 2023 

§ 9 

Förslagen är 20 februari, 23 maj, 13 september och 30 november. Datumen är 
utspridda på en måndag, en tisdag, en onsdag och en torsdag för att öka chansen till 
deltagande. Innehållet på ldrottsråden presenteras senare men önskemål tas tacksamt 
emot och skickas till Hanna eller Anders. 

Kvällen avslutades med avtackning av Britt-Marie Sjöberg som vid årsskiftet lämnar platsen som 
ldrottsrådets ordförande. Sedan avnjöts julsmörgås och fika, som Anders Johansson RF SISU samt 
Blikstorps AIK bjöd på. Därefter samlades alla kring pingisborden för att spela och ha roligt 
tillsammans. 

Justerandes signatur Utdragsbestyrlcande 


