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Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ:   Idrottsstrategisa gruppen 
Tid:    Onsdagen den 4 maj klockan 14.00-16.00 
Plats:    Service- och teknikförvaltningen, Bryggan 

Närvarande: 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), Oskar 
Brorsson (tjänsteperson), Britt Fredriksson och Elin Seger Nikolai (föreningskonsulenter) 

Dagordning: inga tillägg 

Information från föreningslivet (RF SISU) 
Planerat för att ha idrottsråd ca 3ggr/år. Har hittills i år haft två stycken tätt nu i början. Nästa efter sommaren.  
De ska göra en gemensam skrivelse/dokument som föreningar kan skriva under på, för att framföra ett 
gemensamt önskemål från föreningslivet med punkter gällande;  

• Hyror och lokaler.  
• Högre föreningsbidrag, även med tanke på återstarten av pandemin.  
• Vikten av att hålla kvar idrottsråd, ISG och kopplingen till kommunen.   
• Samverkan med skolor.  Idrottsgymnasiet. Idrottsprofil. Samt för yngre efter skoltid att prova på nya 

sporter.  
• Anläggningsfrågor, kring drift och skötsel. Både i stan och landsbygden.   
• Landsbygdssatsning och till de med egna anläggningar.  
• Samarbete vid större arrangemang och med +Katrineholm  
• Hjälp att söka bidrag från andra (Arvsfonden, Leader osv.)  
   

Aktuellt från idrottsrådet: vi behöver vara tydliga med vad ISG står för, att det inte är ett beslutande organ. Det är 
ett samverkans- och informationsforum, ett sätt att vara med och påverka.  
Det finns ett uppdämt behov hos föreningar nu i uppstarten efter pandemin. Utmaning att hinna starta upp flera 
grupper, ha ledare så det räcker till. Positiva tongångar. Intresse finns att engagera sig i de strategiska planerna för 
idrotten.  
  
Tomas meddelar att Kalmar har en bra strategi för sin föreningsturism. Önskar att kommunen tar efter och har en 
helhetsbild som greppar allas intressen. Förslag om bland annat QR-kod vid cuper med mat-förslag, "Katrineholms 
cup-domän" för alla dessa befintliga cuper osv. Kommer finns med på listan/skrivelsen som nämns ovan. 
Föreningsservice har påbörjat ett arbete mer riktat gällande event, även med Jakob Jansson, ny VD i +Katrineholm. 
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Information från genomförda föreningsmöten (Oskar)  
• Dialog pågår med föreningar om hyror gällande förråd, kanslier, omklädningsrum samt planhyror.  

Presenterat förslag på möte i måndags till föreningarna, gällande kostnaden i år för förråd, kanslier och 
omklädningsrum. Inväntar återkoppling från föreningarna på förslaget innan den 16/5. Det framkom även 
andra bra synpunkter gällande seniortaxa, gräns för ålder av vad som är ungdom. Förvaltningen tar med 
sig det i kommande budgetarbete.    
 

• Spökbacken  
Anneli, Rickard Bardun och Karin E har haft möte med dem. Föreningen har presenterat en utvecklingsplan 
som de arbetat med (lift, el, utveckling,). Föreningen har hittat samarbete med Broby. De undersöker 
möjligheter att hitta bidrag från flera håll för dessa insatser, miljonbelopp. Är den enda slalombacken vi 
har.  

  
• DFK Värmbol  

Möte i nya klubblokalen. Bra energi i föreningen som arbetat mycket med värdegrundsfrågor. De vill ha en 
lokal på Backavallen på sikt. De fick förslaget att samverka med andra föreningar som också vill ha lokal på 
Backavallen. RF SISU supportar i samverkan. En långsiktig helhetsplanering behöver tas fram, med behov 
och finansiering. 
 

• Äventyrsklubben  
Möte i Krämbol, Johan Söderberg, Anneli och Karin E. Fokus på lek och utevistelse. Historia kring 
Krämbolsstugan, de kan hyra den men vill ha den som sin egen igen. De återkommer till kommunen med 
förslag.   
 

   
Föreningskonferensen 21 maj (Britt)  
Se bifogad informationsbild.  
Önskemål om att kunna spela in delar av föreningskonferensen kom upp. Så de som inte kan närvaro kan delta, 
föreningsservice ser över det.   
   
Inkomna föreningsönskemål, e-tjänsten (Elin)  
Fyra ärenden inkomna hittills i år;  
1. Önskar värdeskåp i omklädningsrummen i Servicehuset på Backavallen - Pågående projekt med nyckelfritt.    
2. Renovering, upprustning, utbyggnad, tillgänglighetsanpassningar på lokaler för Kanotklubben - (blev även en 

artikel i kuriren om det) Tar med det till inv. -önskemålen och Djulö-Campingsprojektet.   
3. Blommor Bandy VM - Klart, fixades!  
4. Björkvikshallens golv- kom även i Kuriren, KFAB lokal - redan klart och beslutat.   
   
Projekt 2022 (Dennis)  
Se listan. Många punkter, måste prioritera vad som är "måsten eller nice to have"  
• Sponsorskyltar i idrottshallar och anläggningar, arbete med rutin pågår, ta med utkastet till ISG innan 
beslut fattas.  

   
Budget 2023 (Dennis)  
Service- och teknikförvaltningen beslutar om underlag för övergripande plan med budget redan i juni 2022. 
   
Övriga frågor   
Tomas fått frågor från KK, vad är ISGs uppdrag. Vi tittade på texten på kommunens hemsida om ISG och vara 
överens om att den fortfarande är aktuell.    

 
Nästa möte; 27 september 2022, kallelse skickad från Karin.  
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