Minnesanteckningar Idrottsrådets möte 2021-08-25
Plats: Digitalt via Teams
Närvarande:
Idrottsrådet: Torbjörn Falk, Ken Gunnesson, Anna-Karin Larsson, Hans Sjöström, Göran
Svensson, Svenåke Berglie
Politiker: Gun-Marie Daun, Matilda Jansson, Ingela Rossi, Anna Vedin, Susanne Jönsson
Förvaltningen: Jan Eklund, Katarina Vallström,
SISU: Lennart Hallgren

1. Mötets öppnande
Ordföranden öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
2. Godkännande av agendan
Föreslagen agenda godkändes.
3. Projekt Hallarena
Konstaterades att ledamöterna i Idrottsrådet redan tidigare fått den senaste
informationen i projektet.
4. Information från Fritid
Jan Eklund redogjorde för projekt och underhåll vid idrottsanläggningarna.
1. Kongevi. Konstgräset, 11 år gammalt, är utbytt. Miljögranulat använt. Sargar
uppsatta. Konstgräset återvinns i Danmark.
2. Skarpe Nord. Konstgräset skall bytas ut. Underhåll på skrubbern genomfört.
3. Oasen. Underhåll på skrubbern genomförts liksom underhåll av lekbassängen.
4. Lunnevi. Gräsmattan åter spelbar efter vildsvinsattack. Nästa anläggning att byta
konstgräset på.
5. Romevi. Föreningen får själv byta konstgräset.
6. Underhållsplaner konstgräs. Underhållsplanerna är skriftliga. Uppfylls dock inte
alltid, prioritet ges åt åtgärder för att garantin skall gälla. Olika uppfattningar om
harvning. Enligt SF skall planerna harvas ofta, enligt tillverkarna en gång i
halvåret. Nya maskiner är på gång och det kommer att finnas en harv per plan.
7. Fontin. 70 m2 träningsgolv. Åtgärder på 2,5 och 4 kilometersslingorna.
8. Badplatser. Olika underhållsåtgärder.
5. Organisationsförändring Fritid
Ny ansvarig för området börjar 12 oktober.
6. LOK-stöd, förändringar RF och inom Kungälvs Kommun
Det statliga LOK-stödet får en ny beräkningsmodell fr.o.m. 1/1 2022. Lennart Hallgren
redogjorde för detaljerna.
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Bl.a. begränsas antalet deltagaraktiviteter i åldersgruppen 7 – 9 år till 3 aktiviteter per
vecka och idrott. För åldersgruppen 10 – 25 år gäller 5 aktiviteter per idrott och vecka.
För föreningarna blir det ingen förändring i rapporteringen.
Förändringarna är relativt små men beräkningarna visar framför allt på tre effekter:
•
•
•

Omfördelning av medel från pojkar till flickor.
Omfördelning av medel från äldre ungdomar till yngre barn.
Liten omfördelning från lagbollsporter till individuella idrotter.

Kommunen har beslutat att höja LOK-stödet med i ett första steg 500 000 kr/år.
LOK-stöd rapporteras i dagarna. Fritid har skickat ut många påminnelser.
7. Pandemin. Effekter på idrotten i Kungälv.
Idrottsrådet diskuterade vilka regler som f.n. omgärdar idrotten i träning och tävling.
Konstaterade att Polismyndighetens hemsida är den bästa informationskällan. I
förekommande fall kan ansvarig förening behöva söka tillstånd.
Simhallen öppnar för allmänheten vecka 36.
Beslutades att Idrottsrådet informerar föreningarna vid behov.
8. Idrottskonferensen 16 oktober
Konferensen måste anpassas till de pandemiregler som gäller vid det tillfället.
När konferensen genomförs på Folkhögskolan avslutas den med en lunch. Idrottsrådet
skulle vilja ha en liknande avslutning som stimulerar till minglande och kontakter.
Katarina Vallström undersöker om detta är möjligt.
Katarina Vallström undersöker om det är möjligt att ha digital sändning och mottagning i
Mimers Teater.
9. Frågor (arrendetider, hyresregler) som Idrottsrådet vill ta upp. Hur går vi vidare?
Beslutades att Idrottsrådet tillskriver politik och förvaltning om de frågor man önskar
lyfta.
10. Istid för bandyföreningarna
Bandyföreningarna har svårt att få istid innan Skarpe Nord får is. Undantaget är
damlagen som samarbetar med Surt och därmed kan använda Ale Arena. Tidigare har
lagen i Kungälv kunnat använda Ale Arena fram till att Surte BK tar över driften enligt
avtalet med Ale kommun. I år har detta inte kunnat ske eftersom arenan genomgår en
takreparation. Surte BK tar över driften 15/10.
Tidigare har frågan aktualiserats om Kungälvs Kommun kan stötta bandyföreningarna
genom kontakter över kommungränserna, med syftet att de kan få använda Ale Arena
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alt. andra arenor. Ungdomsbandyn är drabbad och all istid är bra, även om det är på en
rink. IFK Kungälv har tränat i Oasen.
Konstgräset på Skarpe Nord tar en vecka att ta bort. Det krävs en temperatur runt noll
för att börja göra is.
Ken Gunnesson tar med frågan till GR-rådet.
11. Nästa möte
Idrottskonferensen 16/10
12. Inga andra frågor förekom och ordföranden tackade ledamöterna samt avslutade mötet.

Vid pennan
Svenåke Berglie
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