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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
 
 
Plats och tid  Digitalt möte genom Teams 

 2021-09-14 kl. 09:00 – 11:00 

 
Deltagare Leif Karlsson (M) ordförande 
förtroendevalda Niklas Banersson (C) 1:e vice ordförande 
 Marie-Louise Eddegård (S) 
 Martin Henriksson (SD) 
 Rune Magnusson (C) 
  
Närvarande 
representanter  Ann-Helene Alexandersson, Långasjö GoIF 
idrottsföreningar  Lena Andersson, Korpen 
 Dan Davoust, Vissefjärda GoIF 
 Jörgen Fransson, Emmaboda Verda OK 
 Anna Hörling, Emmas Flitiga Fötter 
 Göran Persson, Emmaboda Golfklubb 
   
  
Tjänstemän  Anneli Karlsson, nämndsekreterare 

Max Kankelwitz, fritidssamordnare  
 Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 
  
Utses att justera Rune Magnusson 
 
Plats och tid Besökscentret, Emmaboda kommunhus, 2021-09-17 kl. 08:00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 1 - 10 
 Anneli Karlsson 
 
ordförande  
 Leif Karlsson 
 
justerare  
  Rune Magnusson 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III Justeringstid 
IV Godkännande av dagordningen 

 
  
§ 1 Föreningsrådets syfte, sammansättning och arbetsuppgifter 
§ 2 Presentation av en förening 
§ 3 Presentation av kommunens fritidssamordnare 
§ 4 Information om kommunens föreningsliv 
§ 5 Utbildning/Stöttning av föreningarnas förtroendevalda 
§ 6 Regler för föreningsbidrag 
§ 7 Avtal 
§ 8 Inkomna frågor 
§ 9 Mötestider för Föreningsrådet 
§ 10 Övrigt 
  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                   Sammanträdesprotokoll   
Föreningsrådet Sammanträdesdatum                                                                      
 2021-09-14                              3 
  

Justerande                           Utdragsbestyrkande 

 
 

I  
Mötets öppnande 
Ordförande Leif Karlsson inleder med att hälsa alla välkomna till det nystartade 
Föreningsrådet och förklarar dagens möte öppnat. 

 
II 
Val av justerare 
Föreningsrådet väljer Rune Magnusson till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Justeringstid 
Justering sker i besökscentret, Emmaboda kommunhus fredag 17 september kl. 08:00. 
 
IV 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 1  
Föreningsrådets syfte, sammansättning och arbetsuppgifter 
 
Ordförande Leif Karlsson (M) redogör för: 
Reglementet för Föreningsrådet. 
Information om rådets syfte, sammansättning och vilka arbetsuppgifter som står i fokus. 
 
Betoning av att rådet är rådgivande och ska sträva efter att förstärka inflytandet i frågor 
som gäller kommuninvånares hälsa och välbefinnande. Dock ska inga 
individärenden/enskildas ärenden behandlas. 
 
Det ska finnas en god möjlighet att lyssna in de frågor som föreningsrepresentanterna 
anser är viktiga.  
 
 
§ 2  
Presentation av en förening 
 
Ordförande Leif Karlsson (M) informerar om: 
Vid varje möte framöver är tanken att det ska finnas med en punkt där Föreningsrådet 
får en presentation av en av föreningarna, gärna även skriftlig. 
 
 
§ 3  
Presentation av kommunens fritidssamordnare 
 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare, presenterar sig själv samt vilka arbetsuppgifter som 
han har i förhållande till föreningarna. 
 
 
§ 4  
Information om kommunens föreningsliv 
 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare, informerar om: 
 
Läget för kommunens föreningsliv: 
 

• Aktiva föreningar är 23 st (20 st är medlem i Riksidrottsförbundet, RF) 
• Det är ett stort utbud av föreningar i södra och mellersta delen av kommunen 
• Antal föreningar som sökt kommunalt bidrag (2020) är 23 st 

 
• 21 föreningar har sökt aktivitetsbidrag (19 av dessa är medlem i RF) 

 
• 14 föreningar har sökt LOK-stöd (statligt lokalt aktivitetsstöd) 

hos RF för ht 2020 
• 13 föreningar har sökt LOK-stöd hos RF för vt 2021 
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Pandemin har påverkat föreningslivet.  
Antalet aktivitetstillfällen har minskat 2020. 
Endast en förening har haft fler aktivitetstillfällen 2020 än 2019. 
Föreningarna har fått minskade intäkter. 
Föreningarna har tappat medlemmar. 
 
Intresse har visats för att starta upp prova-på verksamhet. 
 
Efterfrågan finns på nya sporter som exempelvis basket och handboll. 
 
 
§ 5  
Utbildning/Stöttning av föreningarnas förtroendevalda 
 
Ordförande Leif Karlsson (M) informerar om: 
Ett antal förfrågningar har inkommit från mindre föreningar angående att få stöttning 
och/eller utbildning angående rollerna som förtroendevalda i en förening. 
 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare, meddelar: 
Han kan vara behjälplig om det finns flera som har detta önskemål. 
Framför allt kan han lotsa vidare till stöd från riksnivå där det finns utbildningar som 
kan vara bra att använda. 
 
RF-SISU Småland erbjuder stöttning i detta. 
Kontaktperson: Nicklas Wiberg, idrottskonsulent. 
Telefonnummer: 070-508 91 28 
E-post: nicklas.wiberg@rfsisu.se  
 
 
§ 6  
Regler för föreningsbidrag 
 
Ordförande Leif Karlsson (M):  
Uppmanar föreningarna att läsa igenom reglerna för föreningsbidrag och lyfta upp 
eventuella frågor som kan finnas  
 
Rune Magnusson (C): 
Frågar vad som fordras för att få föreningsbidrag. 
 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare: 
Redogör för de mest grundläggande reglerna i Emmaboda kommun men understryker 
också att varje kommun har sina egna regler 
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§ 7  
Avtal 
 
Ordförande Leif Karlsson (M): 
Det har kommit rådet till kännedom att det mellan Emmaboda kommun och en del 
föreningar finns muntliga avtal. 

 
Förslag från Föreningsrådet till Kommunstyrelsen: 
 

- vidta åtgärder för att säkerställa att avtal mellan föreningar  
och Emmaboda kommun skall finnas nedskrivna 

 
Föreningsrådet beslutar 
 
att lägga fram förslaget till Kommunstyrelsen 
 
att paragrafen översändes till Teknik- och fritidsnämnden  
 
 
§ 8  
Inkomna frågor 
 
Ordförande Leif Karlsson (M) informerar om: 
 
Idrottsskola  
Det har tidigare funnits idrottsskola för barn där föreningar kunde få visa och lära ut sin 
verksamhet och på så sätt få barn att prova på nya idrotter. En idé är att försöka arbeta 
fram ett nytt förslag på hur detta skulle kunna organiseras i samarbete mellan 
kommunen och föreningarna. 
 
Lena Andersson, Korpen: 
Informerar om att det även har funnits idrottsskola för vuxna med avseende på seniorer. 
Konceptet kallades för ”Sund Stark Smart Senior”. 
 
Jörgen Fransson, Emmaboda Verda OK: 
Informerar om att det finns flera initiativ på gång som syftar till att ta fram idrottsskola. 
Emmaboda Verda OK ser positivt på en gemensam satsning. 
 
Anna Hörling, Emmas Flitiga Fötter: 
Påpekar att det bästa vore om en satsning även kunde nå ut till alla vuxna som befinner 
sig mellan barn och seniorer. 
 
Max Kankelwitz, fritidssamordnare: 
Det finns många bra idéer och initiativ. 
Det är viktigt att anpassa idrottsskolans format efter målgruppen. För barns del är det 
ofta ett vinnande koncept att lägga idrottsutövningen i anslutning till skolverksamheten. 
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Bokning av kommunens idrottshallar 
Anna Hörling, Emmas Flitiga Fötter: 
Efterlyser ökad tydlighet och fler riktlinjer när det gäller bokningar av kommunens 
idrottshallar. Mer specifikt vilken prioriteringsordning som gäller i alla avseenden. 
 
Ordförande Leif Karlsson (M) avslutar med en uppmaning: 
Skicka gärna frågor skriftligen för möjlighet att förbereda frågorna inför möten. 
 
 
§ 9  
Mötestider för Föreningsrådet 
 
Samtliga närvarande representanter från idrottsföreningarna anser att det bästa vore om 
mötestiderna för Föreningsrådet kunde förläggas till kvällstid.  
Starttid kunde exempelvis vara kl. 18:00.  
 
 
§ 10  
Övrigt 
 
Ordförande Leif Karlsson (M):  
Påminner representanterna från idrottsföreningarna att skicka ett meddelande till 
nämndsekreterare om att de vill delta i Föreningsrådet som deltagare med rösträtt. 
Kommunstyrelsens Arbetsutskott beslutar vilka som deltar i rådet.  
Idrottsföreningarna kan när som helst inkomma till KSAU med en förfrågan om att få 
bli representerade i Föreningsrådet. 
 

 
§ 11 
Mötets avslutande 
 
Ordförande tackar för ett bra första möte och förklarar dagens möte avslutat. 
 
Nästa ordinarie möte äger rum i november.  
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