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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 2(l5

Fn79 Dnr:FN.2015.55 805

Anderstorps Sportklubb, ansökan för att rekrytera fler till handboll i
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Magnus Westlund, sportchef i Anderstorps Sportklubb deltog vid
arbetsutskottets sammanträde den 22 september 20 1 5 och gav en bakgrund
om föreningen och berättade om föreningens bekymmer vad gäller långa resor
redan i unga ungdomslag samt spelare som flyttar till handbollsgymnasium.
Magnus redovisade föreningens vision att “Rekrytera - Behålla - Utveckla
spelare”. Inom ramen för detta har föreningen idéer om två projekt.
Föreningen har ansökt om medel hos fritidsnämnden till de båda projekten.
Magnus sa att föreningen också har ansökt om medel för de båda projekten
hos Smålandsidrotten.

Magnus redovisade tankarna för de båda projekten. Det ena projektet handlar
om att stärka handbollen i närområdet genom handbolisskolor med fokus på
barn med utländska härkomst. Samarbete har inletts med Handbollklubben
Gislaved. Det finns också tankar om samarbete med Gnosjö. Föreningen har
en nyckelperson som i dag arbetar på Gullvivans skolområde. Föreningen
ansöker om medel för att täcka ledararvode, hallkostnader och
marknadsföreing, totalt 35 000 kronor.

Det andra projektet handlar om att skapa ett helhetstänk och stärka
föreningskänslan inom föreningen för att höja andelen ungdomar som
fortsätter att vara aktiva. Föreningen ansöker om medel om totalt 60 000
kronor.

Beslutsunderlag
Anderstorps Sportklubb ansökan för att rekrytera fler till handboll i Gislaved
Anderstorps Sportklubb ansökan för att rekrytera fler till handboll i
Anderstorp
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående ansökan om projektmedel till
Anderstorps Sportklubb
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 2015, § 63

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Anderstorps Sportklubb ett bidrag på 20 000 kronor till projekt
med handbollsskolor där syftet är att rekrytera flera till handbollen i
Gislaveds kommun med fokus på barn med utländsk härkomst, samt

att kostnaden ska belasta kontot fritidsnämndens förfogande.

Expedieras till:
Anderstorps Sportklubb

lusterares Utdrasbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 3(15)

Fn80 Dnr:FN2015.62 805

Orienteringskiubben Gisle, ansökan om investeringsbidrag
(luftvärmepump)

Ärendebeskrivni ng
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för Iuftvärmepump till föreningens
klubbstuga “Gislegården”. Föreningen skriver i sin ansökan att de under flera år
har tvingats till begränsad verksamhet i klubbstugan under vinterhalvåret då
byggnaden har varit omöjlig att hålla varm till rimliga kostnader. Genom
investeringen kan föreningens verksamhet bedrivas kontinuerligt under hela
året. Investeringen leder också till energibesparing då uppvärmningen i
huvudsak handlar om direktverkande elradiatorer idag.

Investeringen handlar om totalt 22 000 kronor.

Föreningen har under de senaste åren byggt upp en väl fungerande
ungdomsverksamhet igen. Detta syns då period 1 av 20 1 5 års
deltagaraktiviteter nästan är en dubblering i förhållande till 2014.
Ungdomsverksamhet skulle med fördel även kunna bedrivas under
vinterhalvåret med teoripass 1 klubbstugan om investeringen görs möjlig.

Beslutsunderlag
Orienteringsklubben Gisle ansökan om investeringsbidrag (luftvärmepump)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Orienteringsklubbens Gisles
ansökan om investeringsbidrag till luftvärmepump daterad 14 september 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 2015, § 63

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja Orienteringsklubben Gisle ett investeringsbidrag på lO 000
kronor för inköp av luftvärmepump, samt

att kostnaden ska belasta konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
Orienteringsklubben Gisle

lusterares Utdragsbescyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sam manträdesdatum Sida
2015-10-01 4(15)

Fn8l Dnr:FN.2015.60 805

Broaryds Allianskyrka ansökan om investeringsbidrag
(fiberi ndragni ng)

Ärendebeskrivni ng
Broaryds Alliansförsamling ansöker om investeringsbidrag för fiberindragning
via SHG-fiber i Allianskyrkan, Broaryd. Föreningen påtalar värdet av fiber i
lokalen då det gagnar ungdomsverksamheten. Föreningen menar också att det
underlättar föreningens arbete inom ramen för asylverksamheten.

Investeringen handlar om ledningsdragning från tomtgräns samt uppkoppling.
Föreningen ansöker om totalt 20 000 kronor.

Besi utsu nderl ag
Broaryds Allianskyrka ansökan om investeringsbidrag (fiberindragning)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Broaryds Allianskyrkas ansökan om
fiberundragning daterad 1 5 september 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 20 1 5, § 64

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Broaryds Alliansförsamlings ansökan om investeringsbidrag för
fiberindragning.

Expedieras till:
Broaryds Allianskyrka

lusterares iznatu,r Utdrasbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 5(l5

Fn §82 Dnr: FN.20l5.64 805

Burseryds Alliansförsamling, ansökan om investeringsbidrag
(indragning av fiberkabel)

Ärendebeskrivni ng
Burseryds Alliansförsamling ansöker om investeringsbidrag för fiberindragning
till Allianskyrkan, Burseryd. Föreningen påtalar värdet av fiber i lokalen då det
gagnar ungdomsverksamheten. Föreningen menar också att det underlättar
föreningens arbete inom ramen för asylverksamheten.

1 nvesteringen handlar om ledningsdragning samt asfaltering. Föreningen
ansöker om totalt 2 1 000 kronor.

Besi utsu nderlag
Burseryds Alliansförsamling ansökan om investeringsbidrag (indragning av
fiberkabel)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Burseryds Alliansförsamlings
ansökan om investeringsbidrag till fiber daterad 1 5 september 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 201 5, § 65

Fritidsnämnden beslutar

att avslå Burseryds Alliansförsamlings ansökan om investeringsbidrag för
fiberindragning.

Expedieras till:
Burseryds Alliansförsamling

1 usterares sia;ur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 6(l5

Fn §83 Dnr: FN.20l5.61 805

SSRCC Smålandsstenar RC Club, ansökan om investeringsbidrag
(inköp av prova på bilar)

Ärendebeskrivning
Föreningen ansöker om investeringsbidrag för en rad inköp och åtgärder till sin
anläggning för att utveckla sin verksamhet. Föreningen är ny och har flera idéer
för att göra sin verksamhet mer känd och locka medlemmar till sig. Föreningen
har också idéer för att göra sin anläggning mer attraktiv och godkänd för
tävl ingsverksamhet.

Föreningens ansökan är inte angiven i detalj och föreningen har valt att ansöka
om stort investeringsbidrag. Efter samtal med ordförande i föreningen (20 1 5-
09- 14) avser inköp av bilar och tidtagarutrustning förutsättningar för
verksamhet i allmänhet och utveckling av ungdomsverksamhet i synnerhet.
Föreningen ämnar besöka skolor under kommande vinterhalvår för att visa
bilarna och bjuda ungdomar till anläggningen i vår för att prova på att köra med
dem. Kostnaden för dessa bilar beräknas till max 1 5 000 kronor, batteri ingår.

Föreningen ansöker också om tidtagarutrustning för totalt 20-25 000 kronor.

Fritidschefen och ordförande har enats om att dessa investeringar, inköp av
bilar samt tidtagarverk, kan hanteras av fritidsnämnden i dagsläget.

Föreningens ansökan om investeringsbidrag för investeringar till anläggningen
“Nissan Raceway” såsom stängsel, jordlera samt inkoppling av el och vatten får
hanteras som ansökan av stort investeringsbidrag efter 1 november 20 1 5.

Beslutsunderlag
SSRCC Smålandsstenar RC Club, ansökan om investeringsbidrag (inköp av
prova på bilar)
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående SSRCC ansökan om
investeringsbidrag för inköp daterad 14 september 20 1 5
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 20 1 5, § 66

Fritidsnämnden beslutar

att bevilja SSRCC Smålandsstenars RC Club ett investeringsbidrag på
7 500 kronor för inköp av prova på bilar, samt

att kostnaden ska belasta konto investeringsbidrag.

Expedieras till:
SSRCC Smålandsstenar RC Club

1 Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 7(I5

Fn84 Dnr:FN.2015.63 00

Eventuella sanktioner p.g.a. uthyrning av lokal för insparksfest (IFK
Gislaved)

Ärendebeskrivning
Fritidschefen fick den 3 september 201 5 del av PM från Polis samt
Räddningstjänst med anledning av en insparksfest som ägt rum i IFK Gislaveds
klubblokaler på Nissavallen den 21 augusti 2015. Fritidschefen skrev då ett brev
till föreningen. 1 brevet uttrycktes viss besvikelse och det informerades om att
ärendet skulle rapporteras till fritidsnämnden. Materialet blev offentligt och
massmedia gjorde rubriker kring ärendet både i Radio Jönköping och Värnamo
Nyheter. Både fritidschef, fritidsnämndens ordförande och föreningens
ordförande fick uttala sig i ärendet.

IFK Gislaveds ordförande Siw Johansson Björk träffade fritidschefen den 9
september 201 5 och redogjorde för föreningens version av händelsen. Siw
menar att det finns fler funderingar kring Polisens och Räddningstjänstens PM.
Enligt Siw har uthyrningen gått korrekt till och att det fanns vuxna med på
festen. Siw har inga missade samtal från Polisen. Föreningen hade inga
anledningar att misstanka att festen gått fel till förrän händelsen
uppmärksammades i media.

IFK Gislaved har nu gjort en skrivelse till fritidsnämnden och ställt ett antal
frågor.

Föreningen är kritiska till fritidschefens agerande och menar att fritidschefen
borde ha kontaktat föreningen per telefon innan ärendet blev offentligt.
Föreningen menar att man inte fick möjlighet att framföra sina synpunkter
innan man “hängdes ut” i media.

Fritidschefen anser att PM från myndigheter är allvarligt och att sanningshalten
inte kan ifrågasättas. Då myndigheterna valde att avbryta festen betecknade
fritidschefen det som så allvarlig att en skriftlig dokumentation var befogad.
All post inom kommunen lyder under offentlighetsprincipen och media väljer
ärenden att gå vidare med.

Fritidschefen anser fortfarande att IFK Gislaved har haft bristande rutiner vid
uthyrningen av lokal vid Nissavallen vid det aktuella tillfället. Den negativa
massmediala uppmärksamheten föreningen har fått den senaste tiden kan ses
som en typ av san ktion.

Polis har meddelat att ett nytt möte med uthyrare av föreningsägda lokaler
eller samlingslokaler såsom “bygdegårdar” ska samordnas. Fritidschefen
kommer att närvara. Mötet kommer att äga rum den 1 3 oktober 20 1 5 och
knappt 30 uthyrare är inbjudna.

Besl utsunderl ag
Brev till IFK Gislaved angående uthyrning av lokal vid insparken 2015
PM från Räddningstjänsten om insparksfest på IFK Gislaved
PM från polien om insparksfest på IFK Gislaved
IFK Gislaved svar angående uthyrning av klubbstuga den 21 augusti 2015
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående insparksfest på Nissavallen daterad
15september2015
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 201 5, § 67

1 usteignatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 8(15)

Fn §84 (forts.)

Fritidsnämnden beslutar

att ställa sig bakom fritidschefens hantering av ärendet, samt

att uppmana IFK Gislaved att närvara vid mötet som polisen inbjuder till
avseende uthyrning av föreningsägda lokaler den 13 oktober 2015.

Expedieras till:
IFK Gislaved

1 usterares,gnatu r Utdragsbestyrkan de



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 9(I5

Fn §85 Dnr: FN.20 15.25 041

Budget 2016

Ärendebeskrivning
Fritidschefen ger en kort summering av budgetprocessen för 2016 med utblick.
Vid senaste sammanträdet med fritidsnämnden antogs förslag till utblick 20 1 7-
2020 och nämndsbudget för 201 6 beslutades att antas senare, dock gick man i
genom förslagen till nämndsmål för 2016.

Tommy Stensson (S), fritidsnämndens ordförande, meddelar att fritidsnämnden
nu ska anta ett budgetförslag med en miljon över ram och skicka förslaget
vidare till kommunstyrelsen.

Fritidschefen presenterar förslag från majoriteten angående budget 201 6.
Omstruktureringen vad gäller förändring av simhallsverksamheten 2016 ger
ekonomisk konsekvens på drygt 3 miljoner kronor. Ovriga förslag till budget
20 1 6 är förstärkning av badmästare till Gislebadet samt taxehöjning för
medlemsskap på Hälsolyftet. Fritidschefen går också igenom investeringsbudget
för 2016.

Beslutsunderlag
Föredragningsmaterial budget 20 1 6, daterad den 23 september 20 1 5
Budget 201 6 Fritidsnämnden daterad den 1 oktober 2015
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 2015, § 68

Fritidsnämnden beslutar

att anta förslag till budget 2016 för fritidsnämnden daterad den 1 oktober
2015.

Protokollsanteckning
Anders Ingemarsson (C) och Stefan Nilsson Nylén (SD) deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten

I3natur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 l0(l5

Fn §86 Dnr: FN.2015.58 206

Taxor 2016

Ärendebeskrivnirig
1 samband med budgetarbetet inför 2016 ska nämndens taxor gås genom.
Fritidskontoret har gjort en översyn av befintliga taxor och funnit att någon
uppräkning av taxorna inom ramen för medlemskap på Hälsolyftet inte är
genomförd på ett antal år.

Hälsolyftets medlemsantal varierar mycket över tid. Medlemsskap kan tecknas
på helår, halvår och under sommarmånader (kräver uppvisande av Mecenat
intyg) för ungdom (1 6- 19 år), vuxen och pensionär (65+). Ett antal företag
samt Kommunhälsan har också avtal kring Hälsolyften. Fritidsnämnden
tillämpar ocskå en särskild rabatt om nytt medlemsskap tecknas inom en viss
period.

Fritidskontoret föreslår en höjning av priset på Hälsolyftet med 200 kronor på
det vanliga medlemskortet och jämt fördelat över de olika typerna av
medlemskort. Ungdomskorten berörs inte av höjningen. Den särskilda rabatten
vid tecknande av nytt medlemsskap tas bort. Avtal med företag ska ses över.

Beslutsunderlag
Förslag taxor 2016, daterad den 23 september 2015
Fritidsnämndens arbetsutskottets protokoll den 22 september 20 1 5, § 69

Fritidsnämnden diskuterar ärendet och menar att det är stor skillnad på förslag
till taxeökning av de olika typerna av medlemskort. Man vill se en justering på
priset på halvårskortet för 65+ till 550 kronor.

Fritidsnämnden beslutar

att anta förslag till taxor 2016 för fritidsnämnden med justering på priset för
halvårskort för 65+ till 550 kronor,

att taxorna börjar att gälla fr.o.m. den 1 januari 20 1 6, samt

att föreslå kommunfullmäktige att anta förslag till taxesammanställning 20 1 6
med justering enligt dagens beslut.

Protokollsanteckni ng
Anders Ingemarsson (C) deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten

ejnatur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 11(15)

Fn87 Dnr:FN.2015.56 822

Ombyggnation av simhallarna i Anderstorp och Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Enligt Kf § 94 ska f.d. simlokaler Anderstorp och Smiandsstenar omvandlas
till annan verksamhet inom ramen för hälsa- och idrottsverksamhet.
Fritidschefen har tidigare redovisat idéskisser och plan för fortsatt arbete i
processen för fritidsnämnden. Fritidschefen ger rapportering i ärendet.

Brukardialoger har genomförts i Smålandsstenar och Anderstorp. Revidering av
idéskiss har tagits fram över Smålandsstenar med hänsyn till brukardialogen
där. Vad gäller Anderstorp gav inte brukardialogen några konstruktiva
synpunkter och idéskissen är oförändrad. Generellt menade man vid
brukardialogerna att ombyggnationerna måste få ta tid. 1 Smålandsstenar var
man tydlig med att uttrycka att fler brukardialoger välkomnas.

Fritidschefen informerar att fastighetskontoret har uppdragit till en
konslutfirma, Conservator, att undersöka simhallarnas kondition. En besiktning
har gemnomförts i simhallarna i Anderstorp och i Smålandsstenar. En rapport
med förslag till åtgärder för att göra simhallarna i god kondition ska levereras
inom kort.

Besi utsu nderlag
Minnesanteckningar brukardialog Anderstorp 20 1 5-09- 1 5
Minnesanteckningar brukardialog Smålandsstenar 20 1 5-09-09
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 2015, § 70

Fritidsnämnden diskuterar ärendet. Ordförande Tommy Stensson (S) menar
att rapporten från Conservator är av värde att ta del av i sammanhanget,
framförallt vad gäller Anderstorps simhall där fritidskontoret inte har kunnat
leverera något tillfredsställande förslag för ombyggnation. Susanne josefsson (S)
menar att en återrapportering till deltagarna vid brukardialogen i
Smålandsstenar bör göras med information om den reviderade idéskissen.

Fritidsnämnden beslutar

att lämna idéskissen över ombyggnation av simhallen (stora bassängen) i
Smålandsstenar vidare till fastighetskontoret för vidare hantering, samt

att godkänna rapporteringen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten
Fastighetsnämnden

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 12(15)

Fn §88 Dnr: FN.2012.39 820

Principer för uppvaktning av idrottsprestationer

Ärendebeskrivni ng
Gislaveds kommun har sedan några år tillbaka uppvaktat framstående
idrottsprestationer som utförts av kommuninvånare. För att få en smidig
hantering av ärendet är det viktigt att kommunen antar vilka riktlinjer som ska
gälla för uppvaktningen. Fritidskontoret har därför tagit fram ett förslag på
riktlinjer vid uppvaktning. Förslaget presenterar de idrottsprestationer som bör
uppvaktas, kriterier för eventuell uppvaktning samt hur uppvaktningen bör gå
till.

Fritidskontoret har parallellt samlat namn på personer som idagsläget bör
uppmärksammas utifrån förslag till riktlinjer för uppvaktning av
idrottsprestationer under 2015.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för uppvaktning av idrottsprestationer
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22september2015, § 71

Fritidsnämnden diskuterar ärendet och understryker flera svårigheten ärendet
såsom värdering av idrott och vetskap om allas prestaioner. Man enas om att
riktlinjerna är ett första försök till vad som bör gälla. För att säkerställa
fritidskontorets vetskap om de olika prestationerna föreslås att föreningarna
ska anmäla sina medlemmars prestaioner enligt “Riktlinjer för uppvaktning av
idrottsprestationer”.

Fritidsnämnden beslutar

att anta “Riktlinjer för uppvaktning av idrottsprestationer”

att “Riktlinjer för uppvaktning av idrottsprestationer” börjar gälla fr.o.m. 1
januari 2016, samt

att inbjuda personer som under 2015 har genomfört en idrottsprestation
enligt kriterierna i “Riktlinjer för uppvaktning av idrottsprestationer” till
fritidsnämndens sammanträde den 8 december 201 5.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten

as.$tr)atur Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 13(15)

Fn89 Dnr:FN.2015.65 041

Delårsbokslut per 31 augusti 2015

Ärendebeskrivning
Fritidschefen redovisar de ekonomiska siffrorna i delårsbokslutet per 31
augusti 20 1 5. Prognosen för helåret är ett underskott på totalt 230 tkr.
Prgramområde “nämnden” prognostiserar ett underskott på 80 tkr. Orsaken är
högre kostnader för arvoden och förlorad arbetsförtjänst i samband med ny
mandatperiod.

Programområde “fritidsverksamhet” ger ett underskott på 200 tkr. Orsaken är
bI.a. högre kostnader för Hörsjöns camping, sargrenovering i ishallen och
konkurs för hockeyklubben Gislaveds Sportklubb.

Programområde “föreningsbidrag” beräknas ge ett överskott på 50 tkr.

Fritidschefen informerar om de investeringar som har gjorts under året såsom
spontanidrottsplats 1 Anderstorp, armaturer till motionsspåren 1 Anderstorp
och i Hestra samt skateanläggningen i Smålandsstenar. Investeringarna har varit
lyckade och används redan flitigt.

Måluppfyllelse över nämndens olika styrmått gås igenom. Förändringarna som
redovisas kan till viss del kopplas till det ekonomiska utfallet.

Besi utsu nderlag
Fritidsnämndens arbetsutskotts protokoll den 22 september 201 5, 72
Delårsrapport 2 2015 för fritidsnämnden daterad den 1 oktober 3015

Fritidsnämnden diskuterar ärendet och menar att förvaltningen måste vara
allmänt restriktiva med inköp resten av året.

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna Delårsrapport 2 20 1 5 Fritidsnämnden daterad den 1 oktober
2015.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och ekonomienheten

lusterares sigiiJtr Utdrasbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 14(15)

Fn90 Dnr:FN.2015.3 002

Delegationsbesi ut

Ärendebeskrivnirig
Enligt delegationsförteckning för fritidsnämnden i Gislaveds kommun:

6. 1 Två stycken lotteritillstånd

Beslutsunderlag
Delegationsförteckning Reumatikerföreningen Västbo ansökan om
lotteritillstånd enligt § 17
Delegationsförteckning Equmenia Smålandsstenar ansökan om lotteritillstånd
enligt 17

Fritidsnämnden beslutar

att godkänna redovisningen.

Utdrasbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2015-10-01 15(15)

Fn §91 Dnr: FN.2015.2 009

Ovrigt

Ärendebeskrivning
LA
Fritidschefen meddelar att LAN kommer att arrangeras under v. 44 1 Tyngelvi,
Burseryd.

Invigning spnntl nidrnrt’pbitsrn Andrrorp
Ordförande meddelar att spontanidrottsplasen i Anderstorp kommer att
invigas den 9 oktober 20 1 5 klockan 1 2.00.

Rök AncIerctnrps hciiIhn
Ordförande informerar att han deltog vid invigning av boulebanan 1 Anderstorp
den 23 september 201 5.

Trff imkliihhr
Fritidschefen informerar att hon har träffat kommunens alla
simklubbar/föreningar samt dykarklubben för ett informellt möte om
förutsättningar för framtida verksamhet 1 Gislebadet.

Förningtrff
Fritidschefen meddelar att en föreningsträff med fokus integration planeras den
lO november 2015. Fritidsnämndens ledamöter kommer att inbjudas.

R1 för flyktingar
Fritidschefen meddelar att Smålandsstenars simhall nu erbjuder
simundervisning för flyktingar som bor pt hotellet Smålandsstenar och att
intresset är stort. Även Smålandsstenars simsällskap erbjuder simträning.

Fritidsnämnden beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

lusterares r Utdragsbestyrkande


