Mötesanteckningar

1 (3)

2012-11-06

Idrottspolitiska Rådet
Tid:

5 november 2012, klockan 15:00-16:00

Plats:

Guldsmeden, Sal C

Närvarande:

Annica Norman (C), ordförande,
Härje Lindgren SISU,
Ulla Fernlund, ledamot SISU,
Lars Ekengren Hälsinglands Idrottsförbund,
Gudrun Ekblom, ordförande, Hälsinglands Idrottsförbund,
Ulrika Wenn, social och fritidschef,
Inga-Britt Jonsson, verksamhetschef fritiden

Extra inbjuden:

Maria Lövgren, Alkohol och drogsamordnare

Ej närvarande:

Mikael Löthstam, oppositionsråd (S),

Vad är en idrottsförening?
En idrottsförening behöver inte vara ansluten till riksidrottsförbundet (RF).
Lars Ekengren berättar om ”omvända exempel”. En förening har varit ansluten till
RF. Från 1 december 2012 är föreningen uppdelad i tre enskilda idrotter.
De är alla en alliansförening med egna stadgar och egna styrelser och de är anslutna
till RF. Däremot är inte längre huvudföreningen ansluten.
Bilaga. 1 Att bilda en idrottsförening
Drogförebyggande arbete
I kommunens bidragsregler, kräver kommunen att förening som erhåller bidrag från
kommunen för sin verksamhet, ska informera medlemmarna om alkohol och drogers
skadeverkningar.
Föreningen ansvarar för att alkohol och droger ej förekommer i någon verksamhet
arrangerad av föreningen.
Kommunens drogsamordnare Maria Lövgren

Berättar om kommunens Brotts- och drogförebyggande arbete som främst riktar
som mot ungdomar. Maria kommer på nästa föreningsträff den 7 februari 2013 och
informerar om sitt arbete. Vad ska vi göra i det förebyggande jobbet? Hur hanterar vi
det mot ledarna, bra att ha något att hänvisa till (t.ex läger).
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Lars Ekengren

Berättar hur Härnösands kommun jobbar. Föreningarna har en drogförebyggande
policy i grunden + en handlingsplan. SISU inbjöd där föreningarna till en
diskussionskväll och fick till en arbetsplan om hur föreningen ska föra ut
informationen till medlemmarna.
Timrå kommun jobbar också på ett liknande sätt.
Falu kommun har gått ytterligare ett steg. Där arbetar man med att bli ”en utmärkt
förening”, bli certifierade, säkra kvalitén. Kommunen ger sedan de föreningar som
går med extra bidrag. Kontroll/uppföljning görs varje år.
Vilken väg ska vi gå? Hur ska vi göra det? Konsekvenser, var händer om någon
bryter mot reglerna?
Lars ger ett förslag att jobba i tre steg.
1. Beslut i styrelsen – i vår förening gäller att….
2. Ledargruppen – informerar på ledarträff att i vår förening gäller att…
3. Ledarna – på första samlingen informerar deltagarna att i vår förening gäller att…
Kommunens föreningar har en alkoholpolicy som måste hållas levande och brytas
ner i konkreta handlingsplaner, som kan följas upp.
Idrottspolitiska rådet beslutar

att 2013 blir ett övergångsår då policyn med handlingsplan jobbas fram i
föreningarna
2014 gäller det nya, för att ha rätt till föreningsbidrag
Föreningsträffar
Rådet beslutar att det ska var två föreningsträffar per år, en i början av februari och
en i början av september.
Information till Social och fritidsnämnden
Den15 november 2012 ska Gudrun Ekblom och Ulla Fehrnström till nämnden och
berättar om verksamheten SISU och Hälsinglands idrottsförbund.
Idrottspolitiska rådets nästa träff
28 januari 2013 kl.15.00 sal C plan 4 Guldsmeden
Nästa föreningsträff
7 februari 2013 kl.18.00 sal A plan 4 Guldsmeden

2012-09-03

Vid pennan
Inga Britt Jonsson
verksamhetschef fritiden
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