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Service- och teknikförvaltningen

Minnesanteckningar från 
idrottsstrategiska gruppen 
Sammanträdande organ: Idrottsstrategiska gruppen 
Tid: Måndag den 27 januari klockan 18:00-20:15 

Plats: Service- och teknikförvaltningen, Bryggan 

Närvarande: Anneli Hedberg (S), Helena Gertner (M), (från 18:25) Joha Frondelius (KD), Andreas 

Cervin (KSK), Jonas Nilsson (RF-SISU Sörmland), Lotta Nilsson (Katrineholmsgymnasterna), 

Thomas Lövgren (Idrott för alla), Dennis Carlson (tjänsteperson), Karin Engvall (tjänsteperson) 

Britt Fredriksson (tjänsteperson), Johanna Karlsson (aktivitetssamordnare Lyckliga Gatorna), Elin 

Seger Nikolai och Emmie Jivemark (föreningskonsulenter), Madelene Sönnerfors (sekreterare) 

Frånvarande: Sara Benafakir Lund (KAIK) 

Återkoppling från föreningsdialogerna (Emmie Jivemark och Elin Seger 

Nikolai) 

Efter genomförda föreningsdialoger, kan ni som föreningskonsulenter se några mönster/tendenser hos 

föreningarna? -finns det några gemensamma utmaningar? 

Under dialogerna har många föreningsspecifika frågor lyfts och många föreningar är 

resultatinriktade men de gemensamma utmaningarna är brist på föräldraengagemang och det 

svåra är att engagera barn och ungdomar i mindre föreningar, att få ihop kärnverksamheten, den 

ekonomiska biten och det obligatoriska. Det är svårt för många föreningar att få ihop 

verksamheten. 

-vilket stöd ser ni att föreningarna är i behov av mest? 

Det är runt styrelsearbetet föreningarna främst behöver stöd och utbildning och som exempel 

finns det föreningar som inte får bidrag för att det saknas papper. Det behövs ett bättre 

strukturerat arbete. I många föreningar är det mycket ensamarbete, det är få engagerade, runt 

dessa frågor vilket gör det svårt att driva runt. Det behövs ekonomisk stabilitet vilket kan lösas 

med en stabil styrelse. Det behövs kunskap kring marknadsföröring och att kunna samsynka eller 

arbeta med föreningslivet. 

-finns det särskilda utvecklingsområden och frågor som ni tycker att ISG ska driva och arbeta med? 

Strategiska frågor, frågor som gynnar majoriteten av föreningarna och att ISG finns med vid 

nybyggnationer. Samarbete med föreningslivet är viktigt. Utifrån målen i idrottspolitiska 

programmet, se med föreningarna vad de vill att gruppen ska arbeta med. 

Under föreningsdialogerna har valet av föreningsrepresentanter kommer upp, (språkrörsfrågan) 

vilket många har haft frågor om. Föreningskonsulenterna har haft svårt att svara på frågorna. 

Gruppen bestämmer att frågor i fortsättningen slussas vidare till Britt som kan hänvisa till någon 

i gruppen. 

https://www.katrineholm.se/
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Det har även under dialogerna kommit fram uppfattningar om att bara starka etablerade 

föreningar är representerade och att föreningar som inte titulerar sig som idrottsföreningar inte 

känner sig representerade. I dialogerna har även många frågor kommit om hur det är tänkt kring 

ISG, vad gruppen är till för och vad den ska göra osv. 

Diskussion kring val av föreningsrepresentanter föreningskonferensen  

Föreningsrepresentanter väljs på föreningskonferensen i maj. 

-De nominerade behöver presenteras och sen kan man ha en vecka på sig att välja. 

-Ska perioden vara längre än ett år? 

-Byt ut hälften av de valda? 

-Arbetsgrupper med andra än de som sitter i ISG. 

-Ska två till representanter väljas till? Sex stycken representanter totalt, tre nya väljs varje år och 

tre sitter kvar. 

-Det är viktigt med kommunikation kring valet. 

Gruppen kommer fram till att fyra föreningsrepresentanter är lagom, för att få kontinuitet i 

gruppen kan det vara bra att de valda sitter kvar och att två av de valda väljs om varje år. 

Riktlinjerna för val av föreningsrepresentanter behöver därför ses över och eventuellt justeras. 

För att få med fler engagerade i frågorna, från föreningarna, kan dessa utifrån fokusområden 

väljas in i arbetsgrupper. 

Vem sköter/kommunicerar valet av representanter till ISG? 

Förvaltningen hjälper till med administreringen och representanterna står som avsändare och för 

innehållet. 

Verksamhetsplanering 2020 (Thomas, Karin) 

-prioriterade områden för ISG 2020 

Karin presenterar ISGs prioriteringar i ett arbetsdokument. Utifrån de sju målområdena i 

kommunplanen och idrottspolitiska programmet presenteras gruppens prioriteringar. Aktiviteter 

under året finns kopplade till målområden och prioriteringar med ansvariga från gruppen. Alla 

aktiviteter har ännu inte någon ansvarig och det finns heller inte aktiviteter kopplade till alla 

målområden.  Dokumentet läggs med till anteckningarna. 

Beslut om riktlinjer för föreningsbidrag till service- och tekniknämnden, förslaget ska redovisas 

(remiss) för ISG innan det går till nämnd. Representant för ISG under arbetet är Andreas. 

Diskussion kring formatet, förslag på att det ska vara mer fokus på ISG och dess fokusområden, 

kommunikatör på förvaltningen kan hjälpa till med att tydligöra det i dokumentet. 

Nästa steg i arbetet blir att aktivitetsansvarig sammankallar. 

https://www.katrineholm.se/
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Rollen som föreningsrepresentant i ISG (Thomas) 

Thomas redovisar det förslag på arbetsbeskrivning för föreningsrepresentanter som skickats ut. 

Gruppen diskuterar vad som krävs av representanterna. Förslag på att ISGs 

föreningsrepresentanter har en gemensam mailadress (Lotta ordnar mailadress) för att samla 

kommunikationen och en sluten facebookgrupp bara för föreningarna. Diskussion om 

föreningsrepresentanterna ska ha en uppsökande roll, Jonas påpekar att det mer hör till hans 

uppdrag och det är viktigt att inte ska krocka utan att man ska försöka arbeta mer parallellt. 

Lotta tar upp en fråga kring ungdomar som inte är organiserade i föreningarna och hur man kan 

nå dessa och få kännedom om deras önskemål. Gruppen diskuterar kring idrott i 

kulturföreningar och oorganiserad idrott och rörelse. Många unga efterfrågar aktivitet och 

rörelse utan tävlings- eller prestationsmoment. 

Thomas arbetar vidare med dokumentet. 

Anläggningar (Dennis) 

-ny hinderbana (KFAB), möjlighet för en föreningsrepresentant att delta i planeringen 

Dennis visar en översiktsbild på området runt Duveholmsgymnasiet och vid en gammal 

ländhoppsbana ska det byggas en hinderbana, en typ av motionsbana med möjlighet till 

tävlingsmoment. Nu när arbetet ska påbörjas finns det möjlighet för en föreningsrepresentant 

att vara med, en idrottslärare är redan med. Andreas lämnar förslag på föreningsrepresentant till 

Dennis. Lotta föreslår att även barn och ungdomar ska vara representerade i frågan och tar på 

sig att ta fram en ungdomsrepresentant. 

En uppdatering om ishallen, det är sista veckan för projektering. Det hålls möten med 

referensgrupper och man väntar på APD (arbetsplatsdispositionsplan) för att kunna skärma av 

under byggtiden. När det gäller förråd i ishallen kommer de att vara under hela läktaren, och 

även tänkt för sommaridrotterna att använda. 

Dennis informerar om Sandbäcksskolans nya idrottshall, just nu ändras ritningarna en del och 

mer information kommer senare. Vidare redovisas en del av det som gjorts under  

föregående år; Krämbolsstugan har renoverats, Dammängens avloppssystem har åtgärdats, alla 

anläggningar har brandinventerats och tillgänglighet har ökat i form av montering av 

öppningknapp i Valla och vid fotbollsläkaren, fler kommer att sättas upp under 2020. 

Gruppen diskuterar om hur ISG kan hjälpa till att prioritera och synliggöra behov i arbetet kring 

anläggningar. Dennis tar med sig frågor (remiss) till ISG. 

Kommande möten med ISG 

Datum för de två kommande mötena bestäms till 2 mars och 27 april (klockan 18:00-20:00) 

Förslag från Anneli att Sussie Engberg från RF-SISU Sörmland bjuds in till något av kommande 

möten. 

Övriga frågor 

Inga övriga frågor. 

https://www.katrineholm.se/
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