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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il 2(15)

Fn56 Dnr:FN.2015.44 017

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivni ng
Kommunstyrelsen har tagit fram förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning
201 5-2030. Dessa skall antas av kommunfullmäktige, men innan det sker har
nämnderna fått tillfälle att lämna synpunkter på förslaget.

Syftet med kommunens riktlinjer för bostadsbyggandet är att ange riktlinjer för
framtida bostadsplanering och byggande samt att klargöra kommuens ansvar
och roll. Kommunstyrelsen har också tagit fram ett bakgrundsmaterial som
visar på vilka förutsättningar kommunen har i form av utbud och efterfrågan på
bostäder. Bakgrundsmaterial sänds också med till nämnderna.

Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning innehåller följande uppgifter:
• Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av

bostadsbeståndet
• Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål och
• Hur kommunen tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål,

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.

Vad gäller fritidsnämndens verksamhetsområde finns de beaktade och angivna
under bl.a. folkhälsoaspekter samt grönytor. Fritidsförvaltningen vill i
sammanhanget påtala värdet av belysning som en trygghetsaspekt.

Beslutsunderlag
Samråd förslag till riktlinjer för bostadsförsörning i Gislaveds kommun
Förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning 2015-2030
Underlag till bostadsförsörningsriktlinjerna
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående förslag till riktlinjer för
bostadsförsörjning, daterad den 1 1 maj 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 28 maj 201 5, § 44

Yrkande
Tommy Stensson (5): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning, daterad den 28 maj 20 1 5.

Fritidsnämnden beslutar

att anta yttrande över förslag till riktlinjer för bostadsförsörjning i Gislaveds
kommun.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

lusterares si atur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il 3(15)

Fn57 Dnr:FN.2015.43 828

En elev vill ha till gång till Hälsolyftet i Anderstorp

Ärendebeskrivning
Lärare i ämnet Idrott och hälsa på Asenskolan i Anderstorp har skickat ett
brev till fritidsnämnden med ansökan om dispens för en elev under 16 år att
under skoltid få träna i Hälsolyftet. Läraren har skickat brevet med föräldrarnas
medgivande.

Eleven har en knäskada med för korta muskler som leder till problem. Läraren
ser dessutom en svårighet att ge eleven godkänt betyg i ämnet idrott och hälsa.
Eleven har gjort en operation, men det har ännu inte blivit bättre. Erfarenheter
visar att sjukgymnastik kombinerat med gymträning har positiva effekter på
knäproblemet. Eleven har fått ett träningsprogram från sjukgymnastiken som
eleven inte klarar av att fullgöra hemma. Till dessa övningar krävs redskap som
finns i Hälsolyftet. Enligt läraren är skolgymmet generellt för dåligt och farligt
för eleven att träna 1. De redskap som finns där i form av en maskin och en
cykel är inte tillräckligt.

Trots långt in på terminen är ärendet om dispens att få träna i Hälsolyftet
under skoltid lika aktuellt till höst- och vårterminen under åk 9.

Hälsolyftet har en åldersgräns på 1 6 år. Flera gym har åldersgräns vid 1 6 år
eller lägre. Förr fanns det rekommendationer om att ungdomar inte bör träna
med fria vikter i för tidig ålder, men det har successivt släppts.
Riksidrottsförbundet säger att det finns vetenskapliga belägg för att
styrkebetonade övningar är positiva från (2 års ålder.

Beslutsunderlag
En elev vill ha till gång till Hälsolyftet i Anderstorp
Fritidskontorets tjänsteskrivelse från fritidskontoret angående dispens för elev
att träna i Hälsolyftet, daterad den 8 maj 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 28 maj 20 1 5, § 45

Yrkande
Stefan Nilsson/Nylén (SD): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
att en elev ska få träna på Hälsolyftet, daterad den 28 maj 201 5.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja dispens till eleven att få träna på Hälsolyftet under förutsättning
att träningen sker på schemalagd idrottstid och utifrån träningsprogram
från sjukgymnast,

att träningen sker under ansvar av idrottsläraren, samt

att dispensen bara gäller fram till det datum eleven fyller 16 år.

Expedieras till:
Lärare i Asenskolan

-usteiares sigi.ur Utdragsbestyrkande
\



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il 4(l5

Fn §58 Dnr: FN.20 15.35 805

Bu rseryds ldrottsföreni ng, ansökan om investeringsbidrag
(ventilation till Burseryds ldrottsförening-hallen)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för ventilation till BIF-hallen. Till
skrivelsen har utlåtande från bsv angående “Fuktigt i Aktivitetshallen” daterad
20 14-05-28 bifogats. Problemet är kondens på väggar och tak i hallen under
pågående aktiviteter. Föreningen har hittills provat med två avfuktare och ser
nu behov av inköp för bättre ventilation.

Föreningen ansöker om medel för halva totalkostnaden motsvarande 33 000
kr. Installationen ämnar föreningen sköta själva.

Kommunen har hittills gett 3 miljoner kr i bidrag till BIF-hallen. Föreningen får
ett driftbidrag till BIF-hallen på 33 000 kr per år.

Beslutsunderlag
Burseryds ldrottsförening, ansökan om ventilation till BIF-hallen
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående ansökan om investeringsbidrag
förventilation till BIF-hallen, daterad den 8 maj 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 28 maj 201 5, § 46

Yrkande
Urban Nilsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
Burseryds ldrottsförenings ansökan om investeringsbidrag, daterad den 28 maj
2015.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Burseryds ldrottsförening ett investeringsbidrag på 25 000 kr för
ventilation till BIF-hallen, samt

att kostnaden skall belasta konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Burseryds ldrottsförening

usraressia.tur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-II 5(15)

Fn59 Dnr:FN.2015.47 805

Burseryds Idrottsförening ansökan om investeringsbidrag
(Ekonomiskt stöd angående cykeisporten Västboloppet)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag angående cykelsporten 1 Burseryd.
Stödet ska användas till vägförbättrande åtgärder inför Västboloppet, GP och
SM tävling 2016. Föreningen har tidigare gjort en ansökan i motsvarande
ärende. Den ansökan återremitterades med motiveringen att bidrgaet måste
sökas av huvudföreningen. Ansökan har därefter omarbetats i viss punkter.

Föreningen ansöker idag om medel för vägförbättrande åtgärder som totalt rör
sig om 100 000 kr. Man har också för avsikt att teckna avtal med markägare
för rätt att använda vissa vägar. Dessa vägar kan komma att kräva
standardförbättringar som föreningen behöver teknisk utrustning till. Denna
utrustning bedöms medföra en merkostnad på ca. IS 000 - 20000 kr.

Föreningen ber fritidsnämnden att beakta att föreningen är en
flersektionsförening. Vad gäller föreningens cykelsektion är den blygsam, men
det råder engagemang för cykelsporten. Under de senaste åren har föreningen
fått liv i cykelträningen i Burseryd och idagsläget körs träningar tisdagar,
torsdagar och söndagar.

Vad gäller cykling generellt har det blivit en växande motionsform som anses
vara skonsam och som alla kan utföra. Intresset för cykling i olika former har
vuxit till mångas nya hobby.

Beslutsunderlag
Burseryds ldrottsförening ansökan om investeringsbidrag (Ekonomiskt stöd
angående cykelsporten Västboloppet)
Burseryds Idrottsförning nyttjanderätt till skogsvägen mellan Bäckanäs och
Betarp
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Burseryds Idrottsförenings ansökan
om investeringsbidrag (Västboloppet), daterad den 22 maj 201 5
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 28 maj 2015, § 47

Fritidsnämnden diskuterar ärendet och väljer att avslå ansökan om
investeringsbidrag angående Västboloppet i Burseryd.

Yrkande
Tommy Stensson (5): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut att avstå
ansökan om investeringsbidrag angående Västboloppet i Burseryd daterad 28
maj 20 IS samt att skicka över ansökan till kommunstyrelsen för vidare
behandling inom ramen för marknadsföring med motprestation.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på arbetsutskottets förslag med sitt
tilläggsyrkande och finner att fritidsnämnden beslutar enligt detsamma.

Utdrasbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il 6(l5

FN §59 (forts.)

Fritidsnämnden beslutar

att avslå ansökan, samt

att skicka över ansökan om stöd till cykeisporten i Burseryd till
kommunstyrelsen för behandling inom ramen för marknadsföring med
motprestation.

Expedieras till:
Burseryds ldrottsförening
Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il 7(15)

Fn §60 Dnr: FN.20I5.49 805

Gislaveds Idrottssällskap ansökan om investeringsbidrag (Inköp av
en robotgräsklippare)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om bidrag för investering av ytterligare robotgräsklippare.
Föreningen har under senare år haft en robotgräsklippare för att klippa B-C
planerna. En utvärdering visar på positiva effekter av robotgräsklipparen för
föreningen varav de nu ämnar att köpa in en robotgräsklippare även till A
planen.

Robotgräsklipparen som föreningen ämnar skaffa är komperativ med de andra
maskinerna och kan vid behov flyttas över planerna.

Robotgräsklipparen kostar totalt 1 24.800 kr inki. moms. Föreningen har inlett
förhandling med ett antal sponsorer för att täcka föreningens finasieringsdel av
kostanden.

Föreningen fick beviljat bidrag för att leasa robotgräsklippare till B-C planerna
för ett antal år sedan.

BesI utsunderlag
Gislaveds Idrottssällskap ansökan om investeringsbidrag (Inköp av en
robotgräs klippare)
FN § 70 Gislaveds Idrottssällskap, ansökan om bidrag för robotgräsklippare
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Gislaveds Idrottssällskap ansökan
om investeringsbidrag (robotgräsklippare), daterad den 22 maj 20 15
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 28 maj 2015, § 48

Yrkande
Tommy Stensson (5): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
Gislaveds ldrottssällskaps ansökan om investeringsbidrag, daterad den 28 maj
2015.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gislaveds Idrottssällskap ett investeringsbidrag på 40 000 kr för
inköp av robotgräsklippare, samt

att kostnaden skall beslasta konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Gislaved Idrottssällskap

Ucdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-II 8(15)

Fn §61 Dnr: FN.20 15.36 805

Broaryds GolF, ansökan om bidrag (Aktivitetsstöd för år 2014)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker i skrivelse om aktivitetsbidrag för år 20 14. Orsaken till att
ansökan kommit för sent uppges vara att den ansvarige e erhållit
närvarokorten i tid. Föreningen begär nu att fritidsnämnden omprövar ärendet.

Ansökan omfattar 1 53 deltagaraktiviteter för period 1 och 3 1
deltagaraktiviteter för period 2. Deltagaraktiviteterna gäller totalt drygt 1500
kr. Föreningen har tidigare beviljats bidrag för period 2 under 2011, 2012 och
2013.

Besi utsu nderlag
Broaryds GolF ansökan om att få aktivitetsstöd för år 2014
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående ansökan om bidrag (aktivitetsstöd
för år 2014), daterad den 8 maj 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 28 maj 2015, § 49

Yrkande
Tommy Stensson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
Broaryds Golfs ansökan om aktivitetesbidrag, daterad den 28 maj 20 1 5.

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Broaryds GolFs ansökan om bidrag avseende aktivitetsstöd för år
2014

Expedieras till:
Broaryds GolF

/,resyr Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il 9(15)

Fn62 Dnr:FN.2015.48 805

Hörselskadades förening i Västbo ansökan om investeringsbidrag
(Allt i ett skrivare)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag till en “Allt-i-ett-skrivare”.
Föreningen menar att skrivaren behövs för att smidigare kunna hantera arbete
med kassa & bank samt styrelsearbete. Kostanden för skrivaren är 1 795 kr.

Fritidsnämndens uppdrag är att i huvudsak lämna bidrag till föreningars
operativa verksamhet och ger av princip inte bidrag till elektronisk utrustning.

Beslutsunderlag
Hörselskadades förening i Västbo ansökan om investeringsbidrag (Allt i ett
skrivare)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående 1-lörselskadades förenings ansökan
om investeringsbidrag, daterad den 22 maj 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskottet protokoll den 28 maj 2015, § 50

Yrkande
Tommy Stensson (S): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
ansökan om investeringsbidrag från Hörselskadades förening i Västbo, daterad
den 28maj2015.

Fritidsnämnden beslutar

att avslå ansökan om investeringsbidrag avseende “Allt i ett skrivare” från
Hörselskadades förening i Västbo.

Expedieras till:
Hörselskadades förening i Västbo

Iuster4res !!a1.w Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il l0(l5

Fn §63 Dnr: FN.20 15.50 805

Gymnastikföreningen Vigör, ansökan om investeringsbidrag
(musikanläggning)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag till en flyttbar musikanläggning.
Föreningen menar att musikanläggningen behövs för att kunna bedriva dans-
och motionsverksamhet i Johan-Orreskolans gymnastiksal samt för att
uppträda vid olika event. Kostanden för musikanläggningen är 4 990 kr.

Besi utsu nderlag
Gymnastikföreningen Vigör ansökan om investeringsbidrag portabelt PA
system
Fritidsnämndens arbetsutskottet protokoll den 28 maj 2015, § 52

Yrkande
Urban Nilsson (C): Bifall till arbetsutskottets förslag till beslut angående
ansökan om investeringsbidrag från Gymnastikföreningen Vigör, daterad den
28maj2015.

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Gymnastikföreningen Vigör ett investeringsbidrag på 2 500 kr för
inköp av musikanläggning, samt

att kostnaden skall belasta konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Gymnastikföreningen Vigör

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-II 11(15)

Fn64 Dnr:FN.2015.52 805

Internacional KIF Gislaved, ansökan om dispens för avbokningsavgift

Ärendebeskrivni ng
Föreningen har under senaste år varit aktuell för en hel del ärenden på
fritidskontoret såsom bidragskontroll, eftersläpning av fakturabetalningar och
skrivelse om urartad ungdomsmatch mot BoSS. Föreningen var för den skull
inbjuden till sammanträde med fnau 20 1 5 05 28. Aven representant från
Smålandsidrotten deltog.

Vid sammanträdet redogjorde föreningen för sin version om den urartade
ungdomsmatchen. Föreningens ungdomslag är numera nedlagt och deltar inte
längre i seriespel. Föreningens verksamhet numera är inriktad på basket för
ungdomar 1 5-25 år, zumbaträning i samarbete med fritidsgården Z, A-Iag i
fotboll samt kulturella aktiviteter. Föreningen betonar att de är en bra förening
trots alla händelser. De beskriver att föreningen har fått ett negativt rykte
bland motståndarlag och domare och att de därav ofta upplever dåliga
förutsättningar inför matrcher. Föreningen har idag drygt 100 medlemmar och
70 aktiva. Under 201 5 fokuserar föreningen på sin organisation. Hittills har de
genomgått flera utbildning för både styrelsearbete och ledarutbildning i
Smålandsidrottens regi. Föreningen har också inlett ett värdegrundsarbete för
ledare och medlemmar.

Under perioden 20 14-12-10 - 20 15-03-25 var föreningen inte en
bidragsberättigad förening. Under den tiden hyrde de ändå träningstider och
drog på sig en del skulder. Kommunen har upprättat en betalningsplan för
dessa. Föreningen har därefter betalat enligt plan, men inte kommande löpande
avgifter och har nu en ny skuld till kommunen. Föreningen har sett över sina
bokningar och avbokat det de inte kommer att behöva eftersom
ungdomsfotbollen är nedlagd. Avbokningar ska enligt bidragsnormerna
debiteras 50 %, vilket föreningen nu i mail ansöker om dispens för.

Beslutsunderlag
Internacional KIF Gislaved dispens avbokningsavgift
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Internacional Kl F Gislaved, ansökan
om dispens för avbokningsavgift, daterad den 1 1 juni 2015

Fritidsnämnden diskuterar ärendet ingående och är överens om att situationen
inte känns bra. Fritidsnämnden väljer att uppdra till fritidschefen att upprätta
ytterligare en amorteringspian på faktura för hyra av träningstider i april och
maj samt avbokningsavgiften enligt mail 201 5-06-06. Alla betalningar enligt
amorteringsplaner och löpande kostnader ska därefter skötas. Fritidsnämnden
väljer också att stoppa föreningen att boka flera tider i våra anläggningar från
och med 2015-08-01 om amorteringsplaner och betalningar avseende
träningstider och eventuella andra kostander från och med juni månad 201 5
inte följs. Om detta kommer att ske är det ett agerande för att föreningens
skuld inte ska öka. Fritidsnämnden menar att de inte kommer att upprätta fler
amorteringsplaner för föreningen.

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il l2(l5

FN §64 (forts.)

Fritidsnämnden beslutar

att inte bevilja föreningen dispens för avbokningsavgiften enligt förfrågan,

att uppdra till fritidschefen att upprätta ytterligare en avbetalningspian
avseende faktura för hyra av träningstider i april och maj samt
avbokningsavgiften enligt mail 20 1 5-06-06, samt

att föreningen stängs av att boka tider i våra anläggningar från och med
20 1 5-08-0 1 om amorteringspianer och betalningar avseende
träningstider och eventuella andra kostander från och med juni månad
2015 inte följs.

Expedieras till:
Internacional KIF Gislaved

Iutra ejgjiattrr Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-06-Il l3(l5

Fn §65 Dnr: FN.2015.3 002

Delegationsbeslut

Ärendebeskrivning
Beslutas bevilja Socialdemokraterna lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 1 7 för
tiden 20 15-05-25 - 2018-05-24

Beslutas bevilja Gislaveds ldrottssällskap lotteritillstånd enligt Lotterilagen § 1 5-
l6förtiden20l5-05-0l -2015-12-31

Beslutas anställa Christopher Klein som vik vaktmästare i Servicegruppen
under 2015-06-22 till 201 5-08-02

Beslutas anställa William Gonzalez som vik gyminstruktör under tiden 201 5-
04-13 till 20 15-08-23

Beslutas anställa Isabella Edorsson som receptionist i Hörsjöns camping under
sommaren 2015.

Beslutas anställa Frida Karlsson som receptionist 1 Hörsjöns camping under
sommaren 2015.

Beslutas anställa Ida Ljungqvist som receptionist 1 Hörsjöns camping under
sommaren 2015.

Beslutas anställa Sofia Borg som receptionist i Hörsjöns camping under
sommaren 2015.

Beslutas godkänna Gislaveds Skridsko Klubb som bidragsberättigad förening
från 2015-09-01

Beslutas godkänna Smålandsstenars Radiostyrnings Clubb (SSRCC) som
bidragsberättigad förening från 20 1 5-09-0 1

Beslutas om antagande av anbud 1 till belysning för elljusspår i Anderstorp och
anbud 6 till belysning för elljusspår Hestra.

Beslutas utse områdeschef Claes Aronsson till stf fritidschef under
fritidschefens semester.

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
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FN §65 (forts.)

Besi utsu nderl ag
Delegationsförteckning Socialdemokraterna ansökan om lotteritillstånd enligt §
17
Delegationsförteckning Gislaveds Idrottssällskap ansökan om lotteritillstånd
enligt 15-16
Delegationsförteckning beslutas anställda Klein Christopher som vikarierande
vaktmästare i Servicegruppen under 201 50622 till 20150802
Delegationsförteckning beslutar anställda Gonzalez William som vikarierande
gyminstruktör under tiden 20150413 till 20150823
Delegationsförteckning beslutar anställda Edorsson Isabella som receptionist i
Hörsjöns camping under sommaren 201 5
Delegationsförteckning beslutar anställda Karlsson Frida som receptionist i
Hörsjöns camping under sommaren 2015
Delegationsförteckning beslutar anställda Ljungqvist Ida som receptionist i
Hörsjöns camping under sommaren 201 5
Delegationsförteckning beslutar anställda Borg Sofia som receptionist i
Hörsjöns camping under sommaren 2015
Delegationsförteckning beslutas godkänna Gislaved Skridsko Klubb som
bidragsberättigad förening fr.o.m. 1 september 2015
Delegationsförteckning beslutas om antagande av anbud för elljusspår belysning
till Anderstorp och Hestra
Delegationsförteckning bealutas utse områdeschef Claes Aronsson till stf
fritidschef under fritidschefens semester
Delegationsförteckning beslutas godkänna Ssrcc (Smålandsstenars
Radiostyrnings Clubb) som bidragsberättigad förening fr.o.m. 1 september
2015

Fritidsnämnden beslutar

att lägga besluten till handlingarna.

Utdragsbestyrkande
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Fn66 Dnr:FN.20l5.2 009

Ovrigt

Ärendebeskrivni ng
Biic1gi-informirinn
Fritidsförvaltningens ekonom Maria Hägg redovisar det ekonomiska läget för
förvaltningen och förutsättningar inför 20 1 6. Förvaltningen har flera utmaningar
i budgetarbetet för 20 1 6 och har i dagsläget flera bollar i luften.

Fnrt1lning hiIlridr
Anna Gamlén informerar att hon har deltagit vid fördelning av halltider i
sporthallarna och träffat flera föreningsrepresentanter. Utifån mötena vill
fritidschefen meddela att det finns stora behov av fler möjliga tider för flera
föreningar att hyra, sporthallarna är i behov av renovering och föreningarna
anser att hyra av konstgräsplanen är för hög.

Smlindsstenir Rirfictyrning Cliihh (SSRC) cppPr hii’
Anna Gamlén meddelar att hon närvarade vid öppet hus hos SSRCC den 31
maj 2015.

Renk v Wthi lnnehndy
Anna Gamlén informerar att hon har blivit uppvaktad av Westbo
lnnebandyklubb och fått information om deras förening. Föreningen har stora
behov av fler möjliga tider att hyra i våra sporthallar.

win
Anna Gamlén meddelar att våra matchhallar i sporthallarna kommer att
utrustas med Wifi då flera föreningar numera är i behov av det för sin
matchrapportering.

Invigning kte
Anna Gamlén informerar om senaste nytt angående skateparken. Invigning
kommer att äga rum den 23juni klockan 15.00

Olk press
Anna Gamlén informerar att Olka express har varit på besök i Gislebadet.
Olka express förmedlar paketresor inom sport. De har uppmärksammat
Gisleområdets möjligheter för lägerverksamhet.

GkIivds vdlebollkliihh (CVK) ivsbg AIlmini Arvfnnden
Anna Gamlén informerar att GVK har fått avslag på sin ansökan till Allmäna
Arvsfonden vad gäller projekt “Volleyboll för alla”. Föreningen avser att söka
bidrag från annat håll.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna

—ires Utdragsbestyrkande


