
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-08-28

Plats och tid Gisle Sportcenter i Gislaved, kl 13.30 - 17.00

Beslutande Maria Gullberg Lorentsson (M)
Urban Nilsson (C)
Glenn Gustafsson (M)
Lars Park (FP)
TommyStensson (S)
Esad Kasumovic (S)
Susanne Josefsson (S)
Marie-Louise Dinäss (S)
Fredrik Svenningsson (FP) tjg ers för Hanna Josefsson (KD)

Övriga deltagande TommyNilsson, § 57, 62
Claes Aronsson, § 57, 62
Therese Lakatos, § 57, 62
Maria Hägg, § 57
Kent Kruuse, sekreterare

Utses att justera TommyStensson (S)
Justeringens
plats och tid

Fritidskontoret 2013-08-30

Under-
skrifter Sekreterare ………………………………………………………………….

Paragrafer 46 - 62

Kent Kruuse

Ordförande ……………………………………………………………………

Maria Gullberg Lorentsson

Justerande ..........................................................................................................................................

TommyStensson (S)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ Fritidsnämnden

Sammanträdesdatum 2013-08-28 Paragrafer 46 - 62

Datum för
anslags uppsättande 2013-09-02

Datum för
anslags nedtagande 2013-09-23

Förvaringsplats
för protokollet

Fritidskontoret

Underskrift

…………………………………………….
Kent Kruuse

Utdragsbestyrkande
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §46 Dnr: FN.2013.35 807

Reklam i kommunens idrottshallar

Ärendebeskrivning
Föreningar har i många år kunnat sätta upp olika former av reklammaterial i
kommunens idrottshallar. Det har inte funnits några beslutade regler för hur detta
ska ske. Eftersom förutsättningarna för föreningslivet förändrats över tid är det
också viktigt att fritidsnämnden fattar beslut om ett regelverk för hanteringen.

Beslutsunderlag
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att uppdra åt fritidskontoret att utreda ärendet och ta fram ett förslag på
hanteringen av reklamfrågor i idrottshallarna samt

att tillåta Anderstorps Sportklubb att, efter överenskommelse med
fritidskontoret, under innevarande säsong 2013/14 sätta golvreklam i
Anderstorps sporthall.

Expedieras till:
Fritidsnämnden
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §47 Dnr: FN.2013.36 805

Anderstorps Kickboxningsklubb, ansökan om investeringsbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen, som bildades 2009, har haft en mycket stark utveckling alltsedan
starten. Föreningen bedriver sin verksamhet i B-hallen i Anderstorps sporthall.
Föreningen har nu kommit till en situation där många av medlemmarna vill delta i
olika former av tävlingar. För att detta ska vara möjligt måste de kunna träna i en
speciell kickboxningsring. Föreningen ansöker nu om ett investeringsbidrag för att
kunna skaffa en sådan ring.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps Kickboxningsklubb ett bidrag med 20 000 kr för
att anskaffa en boxningsring samt

att bidraget finansieras från 2013-års investeringsbidrag.

Expedieras till:
Anderstorps Kickboxningsklubb

3(19)



GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §48 Dnr: FN.2013.37 805

Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om investeringsbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för inköp av ett golv till
Zinkteknik Arena. Föreningen uppger att detta är ett sätt att öka aktiviteterna i
hallen under främst sommarmånaderna. Föreningen har fått ett erbjudande om att
köpa ett golv till ett speciellt bra pris. Föreningen ansöker om bidrag för att bygga
ett förråd för att husera golvet.

Föreningens ansökan är totalt på 125 000 kr för golvet och 20 000 kr för förrådet.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.
Kostnadsberäkning, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja föreningen ett bidrag med 60 000 kr för anskaffande av ett golv
till Zinkteknik Arena och byggande av ett förråd samt

att bidraget finansieras med 39 000 kr från 2013-års investeringsbidrag
samt 21 000 kr från fritidsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Gislaveds Idrottssällskap
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §49 Dnr: FN.2013.38 805

Västboås GOIF, ansökan om bidrag för renovering av motionsspår

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för renovering av elljusspåret i Ås. Spåret
är i behov av en ordentlig upprustning och kostnaden är beräknad till 30 000 kr.

Föreningen sköter spåret i enlighet med ett tillsyns- och skötselavtal med
kommunen.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.
Tillsyns- och skötselavtal, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att uppdra åt fritidskontoret att se över och förtydliga samtliga skötselavtal
med motionsspåren i kommunen samt

att utreda vilka insatser det finns behov av på elljusspåret i Ås.

Expedieras till:
Västboås GOIF
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §50 Dnr: FN.2013.46 805

Gislaved Västbo Brukshundklubb, ansökan om att bli godkänd
bidragsberättigad förening

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om att bli en godkänd bidragsberättigad förening. Föreningen
har vissa problem att uppfylla samtliga kriterier som ställs för ett godkännande.
Föreningens primära uppgift är att arrangera kurser för att ska få en bra relation till
hunden så att den passar in i familjen och samhället. Oftast är hela familjen med på
kurserna men det är föräldern som registreras som medlem i föreningen.

Föreningen anordnar också tävlingar i olika klasser.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna föreningen som bidragsberättigad förening,

att föreningen skall lämna in en årlig verksamhetsberättelse samt

att föreningen erhåller ett årsbidrag med 10 000 kr EFA (Ett För Allt)
avseende normbidragen.

Expedieras till:
Gislaved Västbo Brukshundklubb
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §51 Dnr: FN.2013.39 805

Gislaved Västbo Brukshundklubb, ansökan om bidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om investeringsbidrag för inköp av en gräsklippare.
Föreningen är i behov av en ny klippare eftersom de fått större gräsytor.

Enligt fritidskontorets noteringar är föreningen inte en godkänd bidragsberättigad
förening. Denna ansökan behandlas i separat ärende.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att avslå föreningens bidragsansökan.

Expedieras till:
Gislaved Västbo Brukshundklubb
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §52 Dnr: FN.2013.40 805

Hestra Skid-och Sportklubb, ansökan om träningsbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för tillgång till idrottsplats för
träningsverksamhet. De har höga kostnader för att kunna bedriva träning i alpin
skidåkning eftersom de är tvungna att skaffa säsongskort för alla aktiva, både
ungdomar och tränare.

Stiftelsen Isabergstoppen erbjuder föreningen några möjligheter att via ett visst
antal arbetstimmar på anläggningen få del av olika erbjudanden. Isabergstoppen har
också sänkt priset för säsongskort från 2200 kr till 2000 kr.

Föreningen ansökte också inför förra säsongen om träningsbidrag. I nuvarande
bidragsnormer finns ingen norm för träningsbidrag.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att avslå föreningens bidragsansökan.

Expedieras till:
Hestra Skid- och Sportklubb
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §53 Dnr: FN.2013.41 805

Anderstorps Orienteringsklubb, ansökan om bidrag för skidspår

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för tillverkning och utkörning av snö på elljusspåret
säsongen 2012/13 i Anderstorp i enlighet med gällande avtal. Föreningen påtalar
också att de även säsongen 2011/12 körde ut snö och spårade men att de ej
erhållit bidrag för detta. De ansöker nu även om bidrag för denna säsong.

Efter det att skrivelsen inkommit har fritidskontoret utbetalat bidrag för säsongen
2012/13.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att fritidskontoret får i uppdrag att se över och förtydliga skötselavtalet
som finns mellan föreningen och kommunen,

att notera att bidrag utbetalats för säsongen 2012/13 samt

att avslå föreningens ansökan för säsongen 2011/12.

Expedieras till:
Anderstorps Orienteringsklubb
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §54 Dnr: FN.2013.42 805

Somaliska Riks Kulturföreningen, ansökan om investeringsbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för att snygga till sin klubblokal. Lokalen
är väldigt sliten och i behov av att målas. Även köksdelen behöver fräschas upp.

Föreningen ansökte om investeringsbidrag i mars 2013 men denna ansökan
beviljades inte vid fritidsnämndens sammanträde juni 2013. Föreningen inviterade
fritidschefen till lokalen för att på plats visa vilka behov som finns. De begärde då
att deras ansökan skulle behandlas på nytt.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja föreningen ett bidrag med 7 500 kr för anskaffande av färg till
klubblokalen samt

att bidraget finansieras från kontot fritidsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Somaliska Riks Kulturföreningen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §55 Dnr: FN.2013.43 805

Smålandsstenars Tennisklubb,ansökan om ledarutbildningsbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om ledarutbildningsbidrag för en tränarutbildning på
högskolenivå. Utbildningen kommer enligt föreningen att bli ett formellt krav på
framtida tennistränare. Smålandsstenars Tennisklubb har fått möjligheten att låta sin
tränare få en plats på utbildningen. Första läsåret av 3 har nu klarats av.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.
Fritidschefens skrivelse, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja föreningen ett ledarutbildningsbidrag med 5 000 kr samt

att bidraget finansieras från kontot ledutbildningsbidrag.

Expedieras till:
Smålandsstenars Tennisklubb
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §56 Dnr: FN.2013.44 829

Allaktivitetsanläggning Trasten

Ärendebeskrivning
Ett förslag till allaktivitetsanläggning på Trasten har tagits fram i en grupp bestående
av tjänstemän från Gislavedshus, fritidskontoret, barn- och utbildningskontoret,
tekniska kontoret, bygg- och miljökontoret, fastighetskontoret och
kommunstyrelsekontoret. Samråd har skett med personal och föräldraförening på
Gullviveskolan. Synpunkter från boende har inhämtats genom en enkät och via
kontakter med ett arbetsmarknads-/integrationsprojekt som finns på Trasten.
Förslaget är kostnadsberäknat till ca 2,3 mkr.

31 maj 2013 träffades representanter för barn- och utbildningsnämnden, tekniska
nämnden, Gislavedshus, Framtidscentrum och fritidsnämnden för att få en
genomgång av förslaget. Det framfördes några synpunkter på smärre korrigeringar i
förslaget. Den totala investeringskostnaden är kalkylerad till ca 2,3 mkr och i
kalkylen förutsätts att Gislavedshus medfinansierar denna. Samtliga representanter
enas om att presentera förslaget i sina respektive nämnder/styrelser och lämna
synpunkter till fritidsnämnden senast juni 2013.

Barn- och utbildningsnämnden, Framtidscentrum och Gislavedshus har lämnat
skriftliga besked om att de ställer sig positiva till förslaget om allaktivitetsanläggning
på Trasten. Även tekniska nämnden och fritidsnämnden är positiva till förslaget.
Tekniska nämnden har uttalat att de kan ta sig skötsel och tillsyn av anläggningen
förutsatt att de erhåller resurser för detta. Gislavedshus har också meddelat att de
medfinansierar investeringen med 500 Tkr men att de inte vill påta sig ansvaret för
skötsel, tillsyn eller reinvestering i den framtida anläggningen. Fritidskontoret och
tekniska kontoret har tagit på sig att svara för projektets eventuella genomförande.

Beslutsunderlag
Förslag till Trastenanläggning, se akten.
Framtidscentrums svar, se akten.
Barn- och utbildningsnämndens svar, se akten.
Gislavedshus svar, se akten

Fritidsnämnden beslutar

att uppdra åt fritidskontoret att omgående genomföra projektet med att
anlägga Trastenanläggningen enligt förslag,

att uppdra åt fritidskontoret att göra en överenskommelse med tekniska
kontoret om framtida skötsel- och tillsynsansvar samt

att till kommunstyrelsen framföra behovet av ekonomiska resurser för att
klara driftkostnaderna för anläggningen.

Expedieras till:
Framtidscentrum
Barn- och Utbildningsnämnden
Gislavedshus

12(19)



GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §57 Dnr: FN.2013.45 041

Budget 2014

Ärendebeskrivning
Fritidskontoret har tagit fram ett förslag till budget för 2014-18. En förutsättning
har varit att anpassa förslaget med 1 mkr för att hamna inom tilldelad budgetram.
För att klara denna anpassning har fritidskontoret tvingats föreslå ett antal
sparförslag.

Budgetförslaget har tagit hänsyn till de konkretiserade mål kommunfullmäktige
beslutat. I de delar som berör åtgärder för att upprusta simhallarna kommer detta
att ske i samverkan med fastighetsnämnden.

Kent Kruuse redovisar bakgrundsfakta kring fritidsnämndens nuvarande budget.
Noterbart är att en mycket stor del av budgeten består av lokalhyror och
anläggningskostnader. Fritidsnämnden genomförde också ett större sparbeting år
2009 när öppettiderna reducerades i 2 simhallar.

Ekonom Maria Hägg presenterar budgetförslaget och redovisade de ekonomiska
konsekvenserna av de föreslagna verksamhetsförändringarna, investeringarna och
budgetkorrigeringarna. Under diskussionen föreslås ett antal förändringar
gentemot ursprungsförslaget. Investeringsbudgeten för 2014 ligger högre än ramen
beroende på att en allaktivitetsanläggning i kommunen för skate och bmx har
äskats.

Yrkande
Tommy Stensson: Fritidsnämnden skall begära 600 tkr år 2014 för att kunna
erbjuda ungdomar fria bad året runt samt att socialdemokraterna avslår
arbetsutskottets förslag att spara på föreningsbidrag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Stenssons yrkande och finner att
fritidsnämnden avslår det. Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande
propositionsordning:
JA-röst för bifall till arbetsutskottets förslag.
NEJ-röst för bifall till Stenssons yrkande.

Med 5 JA-röster för bifall till arbetsutskottets förslag mot 4 NEJ-röster för bifall till
Stenssons yrkande antar fritidsnämnden arbetsutskottets förslag.

Socialdemokraterna reserverar sig mot detta beslut till förmån för sitt eget
yrkande.

Yrkande
Glenn Gustafsson: Begära 500 Tkr från år 2015 till att utöka badpersonalen för att
möjliggöra utökade öppettider i baden efter de stora satsningarna på att förbättra
anläggningsstatusen.

Ordföranden ställer proposition på Gustafssons yrkande och finner att
fritidsnämnden beslutar anta det.
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 2

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Beslutsunderlag
Förslag till budget med bilagor, se akten.
Omröstningsbilaga, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att anta det korrigerade förslaget till budget 2014 med utblick till 2018
samt

att överlämna förslaget till kommunstyrelsen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §58 Dnr: FN.2013.47 805

Ungdomsfestivalen Smålandsstenar, ansökan om bidrag

Ärendebeskrivning
Ungdomsfestivalen i Smålandsstenar ansöker i skrivelse om bidrag med 10 000 kr
för att få täckning för arrangemanget.

Festivalen anordnas för 20:e året i rad och är en aktivitetsdag för barn och
ungdomar mot våld och droger. Arrangemanget sker lördagen den 5 oktober 2013
och är helt ideellt. Tidigare år har fritidsnämnden beviljat fri lokalhyra i Torghuset
för detta evenemang.

Beslutsunderlag
Ungdomsfestivalens ansökan, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Ungdomsfestivalen fri lokalhyra i Torghuset upp till 10 000 kr
för att genomföra arrangemanget samt

att kostnaden belastar kontot samlingssalar.

Expedieras till:
Stiftelsen Torghuset
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §59 Dnr: FN.2013.48 805

Burseryds Alliansförsamling, ansökan om investeringsbidrag

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om bidrag för att anskaffa stolar till sin
föreningslokal. Föreningen har genom en nätauktion erhållit ett bra pris på
inventarierna. Kostnaden är totalt 21 300 kr för 120 stolar plus några bord.

Beslutsunderlag
Föreningens ansökan, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att avslå föreningens bidragsansökan.

Expedieras till:
Burseryds Alliansförsamling
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §60 Dnr: FN.2013.3 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Beslutas avslå xxx xxx ansökan om studieledigt 130821-150831 men bevilja
ledighet från 140101.

Beslutsunderlag
Delegationsbeslut 2013-06-06, se akten.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga beslutet till handlingarna.

Expedieras till:
Fritidsnämnden
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §61 Dnr: FN.2013.34 805

Gislaveds Sportklubb, skrivelse angående föreningens ekonomiska
situation

Ärendebeskrivning
Föreningen har vid förnyade kontakter med fritidskontoret framfört att
föreningens ekonomiska situation är fortsatt ytterst besvärlig. Föreningen framför
frågor om ytterligare åtgärder för att avhjälpa en del akuta problem.

Fritidsnämnden diskuterar ärendet ingående och anser att en ny dialog skall föras
med föreningen.

Fritidsnämnden beslutar

att arbetsutskottet snarast skall träffa föreningen för att ingående diskutera
den ekonomiska situationen samt

att bemyndiga arbetsutskottet att träffa en eventuell överenskommelse i
enlighet med den diskussion fritidsnämnden fört.

Expedieras till:
Gislaveds Sportklubb
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GISLAVEDS KOMMUN

Fritidsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
2013-08-28 1

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Fn §62 Dnr: FN.2013.2 009

Övrigt

Ärendebeskrivning
Tommy Nilsson guidade fritidsnämnden på en rundvandring i Gisle Sportcenter.
Fritidsnämnden fick speciellt ta del av saker som finns medtagna i det aktuella
budgetförslaget.

Kommunstyrelsen har översänt en remiss gällande ungdomspolitik. Svarstiden är så
kort att fritidsnämnden beslutar att meddela kommunstyrelsen att man ej hinner
besvara remissen.

Den 6 november kommer Arvsfonden till Jönköpings län. Länets fritidschefer har
beslutat att Jönköping skall vara värdplats. Avsikten är att Arvsfonden på kvällen vill
informera föreningar om villkor och möjligheter för att söka ekonomiskt stöd för
olika föreningsprojekt. Fritidschefen föreslår att kommunen erbjuder föreningarna
att kostnadsfritt åka med en buss från Gislaved och avsätter 10 000 kr för detta.
Fritidsnämnden är positiva till förslaget och beslutar att kostnaden finansieras från
kontot fritidsnämndens förfogande.

Fritidspersonalen på Sörgårdsskolan har framfört en fråga om näridrottsplatsen
skulle kunna vara till för främst skolbarnen fram till kl 16.00 på vardagar.
Fritidsnämnden avslår denna framställan.

Fritidschefen meddelar att utomhusgymmet på Hörsjöområdet i Smålandsstenar är
klart.

Lars Park tog upp en diskussion kring badproblematik i Gislebadet den gångna
sommaren. Fritidschefen håller på att utreda ärendet och återkommer med
information senare.

Tommy Stensson undrade varför man inte kunnat sola utomhus och sedan bada
inomhus i Gislebadet den gångna sommaren. Fritidskontoret återkommer med
information.

Ordföranden frågar om fritidsnämnden kan medge att hon deltar på en konferens i
höst som handlar om nämndsarbetet. Fritidsnämnden ställer sig positiva till detta.

Ordföranden meddelar att näridrottsplatsen på Sörgårdsskolan inom kort kommer
få belysning. Tekniska kontoret har beställt och kommer installera den.
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