Minnesanteckningar från
idrottsstrategiska gruppen
Sammanträdande organ:

Idrottstrategiska gruppen

Tid:

Torsdag den 3 juni klockan 13:00-15:00

Plats:

Digitalt möte

Närvarande är Anneli Hedberg (S), Helena Gärtner (M), Joha Frondelius (KD), Thomas Lövgren (Idrott för
alla), Jonas Nilsson (RF-SISU Sörmland), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson), Britt
Fredriksson (tjänsteperson) och Elin Seger Nikolai (föreningskonsulent)
Dagordning: Inga tillägg

Information från föreningslivet (RF SISU)
RF SISU har valt att inte samla alla föreningarna ännu med anledning av pandemin. Föreningarna har
mycket att ta hänsyn till nu när restriktionerna lättas upp efterhand. Det finns dock fortfarande ett stort
behov att prata förningar sinsemellan.
Väldigt varierande hur föreningarna påverkats och hanterat pandemitiden, de som drabbats hårdast
tycks vara övre tonåringarna, en fråga som ställs just nu är om det innebär några långsiktiga
konsekvenser? Det kommer behöva mobiliseras energi för att starta upp föreningslivet igen efter
pandemitiden och situations- och individanpassat stöd kommer att behövas.
Riksidrottsmötet har genomförts. Riksidrottsmötet (RIM) är ett gemensamt årsmöte för
medlemsförbunden i Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna. Under mötet hålls
organisationernas stämmor som beslutar i viktiga framtidsfrågor för idrottsrörelsen. Stora frågan var det
bidragstak om max 10% för specialidrottsförbund som röstades igenom. Det beslutades även om ett
genomförande av en förflyttning av resurser till specialidrottsförbund från riksidrottsförbundet. Vad det
innebär i praktiken kommer vi se mer framåt hösten.
Info pandemi
Folkhälsomyndigheten och Regeringen har kommunicerat ut hur anpassning av smittskyddsåtgärder ska
genomföras med start den 1 juni. Förvaltningen planerar hur arbetet ska fungera på bästa sätt då
lättnader kommer att genomföras prel 1 juli, 15 juli, september och senare. Viktigt med tydliga
kommunikationsinsatser till föreningslivet så alla vet vad som gäller. Utmaning med ett genomförande
under kommande sommar och semesterperiod.
Budget 2022
Genomgång av förslag till satsningar (investeringar) 2022.
Förslag ska lämnas till service- och tekniknämnden i juni för beslut under augusti månad.
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Föreningskonferensen 2021
Planering inför kommande föreningskonferens pågår tillsammans med kulturförvaltningen, RF SISU och
näringslivet. Tema trygg fritid tillsammans. Föreläsare klar, delar av programmet som planerades förra
året (kunde ej genomföras pga pandemin) kvarstår. Fånga upp föreningars behov efter pandemin, vilka
behov har vi? Hur blir vi starkare tillsammans? Hitta samarbeten kring Gen PEP.
Övriga frågor
Arbete pågår för planering och utredning av ett eventuellt fotbollsgymnasium, även andra idrotter har
visat intresse. RF SISU med i arbetet.
RF SISU ser gärna ett fortsatt utvecklings- och samarbete tillsammans med Lyckliga gatorna. Hur jobbar vi
smartast för att få en långsiktig effekt? Hur ska vi involvera föreningarna och hur kommer barn och unga
bäst i kontakt med föreningarna? En fråga vi får fortsätta att arbeta med.
Kort information om samarbetsavtalet med Kronfågel gällande isarena och ishall som gäller från 1/6.
Aktiviteter planeras att genomföras under hösten och framåt.
Kort information om statusen för Gen PEP. Halvdagar innan sommaren för att forma hösten. Olika
fokusområden. Stort intresse från många att delta, alla vill igång.
Genomgång av inkomna önskemål i den öppna e-tjänsten för idéer och investeringsönskemål.
-Bänkar, mötesplats vid Backa sjön (hanteras av samhällsbyggnadsförvaltningen)
- Utökad lekpark i Strångsjö
Folkhälsomyndigheten har släppt nya riktlinjer för fysisk aktivitet
Fysisk aktivitet — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)
Ett utvecklingsarbete pågår inom bildningsförvaltningen, hur kan vi få in mer rörelse i skolan. Thomas
Löfgren deltar i det arbetet.
Fråga om anläggningar:
- Trolldal, hur ser kommunens stöd ut? Svar: under hösten 2020 gjordes översyn och uppdatering av
föreningens arrende- och skötsel- samt verksamhetsavtal. Med ett längre arrende (10 år) kan föreningen
söka externa projektbidrag och externa medel.
- Värmbol, dialog pågår mellan kommunen och föreningen gällande markförhållanden. Föreningen ska ge
en återkoppling till kommunen som nästa steg.
Nästa möte: bokas in efter sommaren, kallelse kommer

