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Reglemente för idrottsråd
Hjo kommuns idrottsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan företrädare för
idrottsföreningar, idrottsutövare, kommunens tjänstepersoner och kommunens förtroendevalda politiker.

Syftet med idrottsrådets verksamhet
•
•
•
•
•
•

att samla ett brett engagemang för idrottsfrågor
vara remissorgan i frågor som rör idrottsfrågor och idrottsföreningarnas frågor
vara ett forum för opinionsbildning och kunskapsspridning,
sprida kunskapen om Hjo kommuns idrottsföreningars verksamhet
verka för samarbeten mellan föreningarna
nominera årets idrotts- och fritidspristagare

Arbetsuppgifter
Kommunens företrädare ska informera idrottsrådet om planer och förändringar av verksamhet av skilda
slag inom området. Inhämta synpunkter om pågående projekt och samarbeten. Rådet ska ta upp och
diskutera aktuella frågor inom förenings- och idrottsrörelsen i Hjo. Rådet ska arbeta för att utveckla
kunskapen om idrottsföreningarna i Hjo med största möjliga förankring hos medborgaren.
Idrottsrådet är det organ som följer utvecklingen under året och där observerar personer och/eller
sammanslutningar som gör en speciell insats för idrotten i Hjo och utifrån det utse pristagare för idrottsoch fritidspriset.

Rådets sammansättning
Idrottsrådet är organisatoriskt knutet till kommunstyrelsen.
Rådets sammansättning ska vara:
1 representant
Fritidsansvarig Hjo kommun, sammankallande
1 representant
Fritidssamordnare Hjo kommun
2 representanter
från varje förening i Hjo som har till syfte att bedriva verksamhet inom
fritids- och idrottsområdet
1 representant
SISU, idrottsutbildarna i Västra Götaland
1 representant
Politisk representant
1 representant
Ersättare politisk representant
Kommunstyrelsen utser inom sig en representant och en ersättare till idrottsrådet.

Organisation och arbetsformer
Rådet ska sammanträda minst fyra gånger per år.
Fritidsansvarig kallar till råd sju dagar före rådets sammanträde.
Vid sammanträden förs protokoll och rådet utser justerare. Fullständiga protokoll ska delges ledamöter
och ersättare i rådet. Representanter från respektive förening ansvarar för att protokoll delges
föreningarnas medlemmar.
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Ändring av reglemente
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras av idrottsrådet och kommunstyrelsen.

Fastställande
Reglemente för idrottsrådet fastställs av kommunstyrelsen.

