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Justerande                           Utdragsbestyrkande 

      
 
 
 
 
Plats och tid  Moberg, Kommunhuset Emmaboda 

 2022-10-19, kl. 17.00 – 19.00 
 
 
Deltagare Leif Karlsson (M) ordförande 
 Marie-Louise Eddegård (S) ledamot 
  
Föreningar Emmaboda Golfklubb – Göran Persson 
 Emmaboda Verda OK – Therese Karlsson 
 Emmas Flitiga Fötter – Anna Hörling 
 Korpen Emmaboda – Ingrid Melin 
 Långasjö GoIF – Ann-Helen Alexandersson 
 Vissefjärda GIF – Christoffer Boman 
   
  
Tjänstepersoner  Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

Max Kankelwitz, fritidssamordnare  
  
  
Utses att justera Göran Persson. Emmaboda Golfklubb   
 
Plats och tid Plats, Kommunledningskontoret Emmaboda, 2022-10-26 kl. 10.00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer § 28 – 39 
 Lena Limslätt-Petersson 
 
ordförande  
 Leif Karlsson (M) 
 
justerare  
  Göran Persson 
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I 
Mötets öppnande 
Ordförande inleder med att hälsa alla välkomna och förklarar dagens möte öppnat. 

II 
Val av justerare 
Föreningsrådet väljer Göran Persson till att justera dagens protokoll. 

III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 28
Information – Fritidssamordnare
Föreningar har på grund av förhöjda elkostnader hört av sig till kommunen med
förfrågan om eventuell el-kompensation.
En översyn, gällande hanteringen av kommunens alla bidrag planeras, där man
bland annat ser över de olika regelverken för att få en kommunövergripande
samsyn. Även jämföra med andra kommuner om vilken nivå man bör ligga på.

Höstlovsprogram skickas ut till skolorna nästa vecka (v 43). 

Strävaområdet växer och utvecklas. Bidrag från Länsstyrelsen beviljat för att 
upprätta ett utegym under 2023. 

Det är dags att  redovisa investeringsbidrag 2022. Kontakt kommer att tas med de 
föreningar som fått bidrag.  

Fritidssamordnare planerar att besöka varje förening  under 2023. 

§ 29
Information - Kulturchef
Sensommar Salut genomfördes i slutet av augusti, utvärderingen har varit positiv.
Ca 1500 besökare på alla arrangemang. Vid nästa Kulturting ska en gemensam
utvärdering genomföras för att se om det även nästa sommar ska genomföras en
”Sensommar Salut”.
Information kring kulturstipendium:
Arbetsstipendium på 20 000 kronor, en sökande.
Stipendium för ungdomar under 25 år på 5 000 kronor, en sökande.
Hedersomnämnande, ingen sökande.
Juryn består av kulturchef, bibliotekschef och chef för kulturskolan.
Bildningsnämnden har beslutat att nuvarande kulturplan ska gälla även 2023.
Ny kulturplan för 2024 ska arbetas fram under 2023.
Utmaningar och behov gällande ny kulturplan

- Kultur på fritiden för barn och ungdom
- Behov av att samla ihop informationen kring hur det ser ut med

kulturföreningarnas arbete med barn och unga.
- Hög medelålder i kulturföreningarna vilket man vill ändra på
- Vilka strategier finns för att integrera nyanlända/nyinflyttade till kommunen.

50 000 från Region i Kalmar län – Extra satsning efter corona till barn och 
ungdomsarrangemang under hösten 2022. Dessa kommer att användas av 
Fritidsgården för att arrangera ett kultur-arrangemang. 
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§ 30
Årets förening
Beslut har tagits i teknik- och fritidsnämnden att införa föreningspriset ”Årets
Förening”. Prissumman ligger på 10 000 kronor.

För att kunna bli årets förening ska man ha fokus på de mjuka värdena, där man 
arbetar mot våld, hot, trakasserier och mobbning i föreningslivet. Att föreningen 
har ett tydligt värdegrundsarbete utefter en framarbetad värdegrund ska finnas. 

Utdelningen bygger på nomineringar från föreningar som är aktiva i Emmaboda 
kommun. Förslag på förening och motivering varför föreningen ska bli årets 
förening samt beskriva hur föreningen arbetar med dessa kriterier, sker via 
Emmaboda kommuns e-tjänster. 

Försening med att dela ut priset 2022 kan uppkomma på grund av att andra 
nämnder har önskemål att yttra sig i ärendet. 
Teknik- och fritidsnämnden återkommer med ytterligare information om 
upplägget.  

§ 31
Idrottsskola
Idrottsskolan startade upp vecka 36.
Det ingår 12 olika sporter i idrottsskolan. 45 barn från årskurs 1 och 2 deltar,
indelade i två grupper. Tiden är torsdagar mellan kl 17.30-18.30 hos respektive
förening där verksamheten bedrivs.
RF-SISU har bidragit med medel till en 40 % tjänst och Eriksmåla ridklubb driver
detta, där en av deras anställda arbetar med projektet. I tjänsten ingår även
rörelsesatsning i skolan, där man hjälper till med rastaktiviteter. Uppstart av
rörelsesatsningen i skolan sker troligtvis under oktober, diskussion för med
rektorer för låg och mellanstadium hur man ska starta upp verksamheten.
Projektet håller fram till sommaren 2023. Det är dock viktigt att idrottsskolan och
rörelsesatsning i skolan fortsätter efter projektets slut.

Föreningarna har positiva erfarenheter av årets startade idrottsskola. Utvärdering 
kommer att ske om vad som var bra och vad som var dåligt samt vad kan göras 
bättre.  
Fråga om idrottsskola för mellanstadieelever, efterfrågan finns.  
Projekt till 2023 sommaren, arbeta för att det blir en långsiktig lösning. 

Leif Karlsson (M) har haft kontakt med företagsföreningen om hjälp med fortsatt 
ekonomiskt stöd, återkommer med mer information. 
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§ 32
Bokningar av sporthall
Reglemente för uthyrningar och uthyrningspolicy framtaget.
Alla föreningar har fått ut dokumentet Policy för uthyrning av fritidsanläggningar.
Dokumentet utgår från barnens perspektiv.
Passersystem med taggar till Emmaboda sporthall håller på att införas.
Taggen fungerar endast under den tid man bokat hallen samt observera man bara
kommer in till bokad hall.

§ 33
Presentation av Emmaboda golfklubb
Golfklubben bildades 1976. Golfbanan har 18 hål och är en av Sveriges vackraste
golfbanor. Det spelas ca 25-30 tusen golfrundor per år. Klubben har en stor
ungdomsverksamhet, man hoppas att denna ska bli större. Verksamhet för
funktionshindrade, arbetar mycket med att lyfta fram dessa frågor. Anläggningen
är en multifunktionell  golf- och fritidsanläggning. Under högsäsong är det 15-20
personer anställda. Golfklubben äger marken på 54 ha. Det är ett populärt
strövområde och det är ett rikt djurliv. Restaurangen är också mycket välbesökt.
Emmaboda kommuns största turistanläggning med ca 6 000 besökare per år och
en av de större föreningarna.
Invid golfbanan ligger Björketorps stugby och camping som har 3 parhus med 6
lägenheter = 26 sängplatser. Stugorna är tillgängliga att hyra av alla, även för icke
golfare. De är fullt utrustade med dusch, toa, trinettkök, köksutrustning, mikro och
TV. Wifi finns både i stugorna och på campingen. Stugorna är
handikappanpassade. De hyrs ut året runt.
Campingplatsen har 22 elplatser och en välutrustad servicebyggnad.
Stugbyn och campingen har ca 2 500 gästnätter per år.
Skidspår anläggs på vinterhalvåret.
Medlemmar 600 ca.

Pågående projekt 

• Pollineringsprojekt med insektshotell, ängs- och sandmarker. LONA-projekt
tillsammans med kommunen.

• Korthålsbana – Pay and Play med 9 hål. Öppet för alla, inga krav på
golfkunskap. Närheten till skolan skapar bra möjligheter för barn och
ungdomar. En annan viktig målgrupp är personer med rörelse- syn- eller
intellektuell funktionsnedsättning. Banan är ca 800-900 meter.

• Miljöprojekt – Emmaboda golfklubb
Bevattningen av golfbanan sker med renat avloppsvatten  vilket minskar
övergödningen i Lyckebyån ner mot Östersjön. Det har även väckt ett stort
intresse från olika aktörer i hela landet. Projektet är ett samarbete mellan
Emmaboda Golfklubb, Emmaboda Energi och Miljö, Länsstyrelsen i Kalmar
län och Svenska golfförbundet. LOVA-projekt på 700 tkr. Kostnaden ligger
på 1 300 tkr.



Sammanträdesprotokoll 
Föreningsrådet Sammanträdesdatum  

2022-10-19 7 

Justerande  Utdragsbestyrkande

§ 34
Kommande föreningspresentation
Emmaboda Verda OK.

§ 35
Information – Avgifter för planer, sporthallar och gymnastiksalar
Fritidssamordnaren informerade, inför beslut i teknik- och fritidsnämnden, om
revideringar/höjningar av avgifter för planer, sporthallar och gymnastiksalar.

§ 36
Mötestider – 2023
2023-03-23 kl 9-11 – Beredningsmöte
2023-04-20 kl 17-19 – Föreningsråd
2023-09-21 kl 9-11 – Beredningsmöte
2023-10-19 kl 17-19 – Föreningsråd

§ 37
Medlemsförfrågningar
Information om föreningsrådet har delgivits Emmaboda Jujutsu förening.
Ny information om möjlighet att delta i föreningsrådet skickas ut till övriga
idrottsföreningar i kommunen.

§ 38
Övrigt
Föreningarna informerar om att det skett mycket inbrott och skadegörelse i deras
lokaler, vilket innebär stora kostnader. Man undrar om det finns något som
kommunen kan göra.

§ 39
Mötets avslutande
Ordförande förklarar dagens möte avslutat

Nästa ordinarie möte äger rum 2023-04-20, kl. 17.00 – 18.00. 
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