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Plats och tid  Moberg, Kommunhuset Emmaboda 

 2021-12-01, kl. 17.00 – 19.00 
 
 
Deltagare Leif Karlsson (M) ordförande 
 Niklas Banérsson (C) 1 v ordförande 
  
  
 
 
Föreningar Emmaboda Verda OK – Therese Karlsson 
 Emmas Flitiga Fötter – Anna Hörling 
 Korpen Emmaboda – Cecilia Brodd 
  
   
  
 
 
Tjänstemän  Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

 
  
Utses att justera Anna Hörling, Emmas Flitiga Fötter 
 
Plats och tid Plats, Kommunledningskontoret Emmaboda, 2021-12-13 kl. 16.00 
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 12 – 19 
 Lena Limslätt-Petersson 
 
ordförande  
 Leif Karlsson 
 
justerare  
  Anna Hörling 
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Innehållsförteckning 
 
I Mötets öppnande 
II  Val av justerare 
III Godkännande av dagordningen 
  
§ 12 Idrottsskolan 
§ 13 Mobbning 
§ 14 Demokratiaktören 
§ 15 Presentation av förening – Emmas Flitiga Fötter 
§ 16 Föreningsbidrag – Emmaboda Energi 
§ 17 Mötestider – 2022 
§ 18 Övrigt  
§ 19 Mötets avslutande 
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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 Anna Hörling till att justera dagens protokoll. 
 
III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 12 
Idrottsskola 
Hur många föreningar är intresserade av att bedriva Idrottsskola? 
Vilka årskullar är aktuella för föreningarna? 
Emmas flitiga fötter  - Zumba dans kids 
Utskick till kommunens idrottsföreningar med frågan om intresse för att anordna 
idrottsskola finns. 
 
§ 13 
Mobbning 
Barnens spelregler är Riksidrottsförbundet och BRIS initiativ för en trygg och 
utvecklande barn- och ungdomsidrott. Tillsammans har de tagit fram en bok, skriven för 
både barn och vuxna med sju regler om barns rättigheter inom idrotten.  
 
Föreningarna i Emmaboda kommun bör inför ansökan om bidrag för 2023 kunna 
presentera ett värdegrundsarbete med en plan för hur man ska arbeta med värdegrunder i 
föreningen. Föreningar som vill arbete med Barnens spelregler, boken och övrigt 
material i sin förening kan kontakta sitt RF-SISU distrikt där det finns lärgruppsplaner 
om Barnens spelregler. Man kan även använda sig av checklista Trygg idrott. 
 
§ 14 
Demokratiaktören 
2019-11-07 samlades lokalt verksamma journalister och folkvalda politiker i Emmaboda 
för att diskutera hur man kan bidra till att det demokratiska samtalet utvecklas i en 
positiv riktning med en god samtalston och respektfullt bemötande.  
Man diskuterade: 

• Hur man ska verka så att ingen tystnar i det demokratiska samtalet 
• Aktivt arbete med kunskap till allmänheten generellt och ungdomsledare 

specifikt 
• Fokus på en god samtalston och lägga fokus på att vara en god förebild 
• Hur man för samtalet 
• Allas rätt att framföra åsikter 
• Rättigheter och skyldigheter i samtalet 
• Minimera polarisering i aktuella frågor genom att synliggöra allas åsikter i 

samtalet  
• Ta fram och identifiera demokratiaktörer som kan leda och föra ett demokratiskt 

samtal med god ton, respekt och i positiv riktning 
 
§ 15 
Presentation av förening – Emmas Flitiga Fötter 
Föreningen har funnits i Emmaboda sedan 1986 och mottot är att alla ska ha råd att 
träna. Föreningen är medlem i Gymnastikförbundet. 
I nuläget är det fem stycken vuxenpass per vecka och dessa består av Zumba, Zumba 
toning, Step och kondition/Core samt redskapsgymnastik för ålder 7-12 år och 
Bamsegympa för åldern 3-4 år och 5-6 år. Föreningen har 200 medlemmar. 
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§ 16 
Föreningsbidrag – Emmaboda Elnät AB 
Emmaboda Elnät AB:s styrelse beslutade 2021-10-21 att erbjuda 4 000 kronor per år för 
tre år med början 2022 till de aktiva idrottsföreningar som finns i kommunens 
föreningsregister samt Vissefjärda folkdanslag, Lindås musikkår och Johansfors musik- 
kår. Utbetalning sker utifrån de ovan nämndas ansökan om bidrag.  
Mottagaren ska i sin verksamhet arbeta med hälsofrämjande aktiviteter, bevarande av 
brukskultur genom musik och dans, verka för främjande av god miljö. Följa 
skatteverkets regler för sponsring. 
 
Sista ansökningsdagen är 2021-12-15. 
 
§ 17  
Mötestider – 2022 
2022-03-30 kl 9-11 – Beredningsmöte  
2022-04-20 kl 17-19 – Föreningsråd 
2022-09-28 kl 9-11 – Beredningsmöte 
2022-10-19 kl 17-19 – Föreningsråd  
 
§ 18 
Övrigt 
Vid kommunfullmäktige 2021-12-13 föreslås det beslutas om en ändring i 
Föreningsrådets reglemente. 
I § 3 står det att ”De externa organisationerna ska mellan den 1 januari och 1 februari, 
året efter det att kommunfullmäktige valts, lämna förslag till kommunstyrelsen på 
ledamöter och ersättare”. Detta ändras till att ”De externa organisationerna ska meddela 
kommunstyrelsen vilka ledamöter som representerar föreningen och under vilken tid 
representationen gäller”. 
I nuvarande reglemente är det bara ordförande, 1:e v ordförande och sekreterare som 
bereder rådsmöten, förslag föreligger om att 2:e v ordförande också ska ingå i 
beredningen.  
___ 
 
Emmas flitiga fötter saknar tydliga regler kring bokning av sporthall/gymnastiksal (vilka 
tider gäller för barnverksamhet på vardagar? Vad går före vad? Att förfrågan inte är det 
samma som bokning)  
Niklas Banérsson tar med problemet med att få tider i sporthallar/gymnastiksalar.  
___ 
 
§ 19 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Nästa ordinarie föreningsmöte äger rum 2022-04-20, kl. 17.00 – 19.00 
____ 
 


