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Plats och tid  Moberg, Kommunhuset Emmaboda 

 2021-04-20, kl. 17.00 – 19.00 
 
 
Deltagare Leif Karlsson (M) ordförande 
 Marie-Louise Eddegård (S) ledamot 
 Rune Magnusson (-) ledamot 
 
 
Föreningar Emmaboda Golfklubb – Göran Persson 
 Emmaboda Verda OK – Per Erik Svensson 
 Korpen Emmaboda – Lena Andersson 
 Långasjö GoIF – Ann-Helen Alexandersson 
  
   
  
 
 
Tjänstepersoner  Lena Limslätt-Petersson, nämndsekreterare 

Max Kankelwitz, fritidssamordnare  
 Åsa Kallenberg RF-SISU Småland 
 Nicklas Wiberg RF-SISU Småland  
  
Utses att justera Marie-Louise Eddegård (S) 
 
Plats och tid Plats, Kommunledningskontoret Emmaboda, 2022-04-25  
 
Underskrifter  
sekreterare  Paragrafer 19 – 27 
 Lena Limslätt-Petersson 
 
ordförande  
 Leif Karlsson 
 
justerare  
  Marie-Louise Eddegård 
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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 Marie Louise Eddegård till att justera dagens protokoll. 
Tid: 2022-04-25.  
 
§ III 
Godkännande av dagordningen 
Dagordningen godkänns. 
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§ 19 
RF-SISU Småland 
Åsa Kallenberg och Nicklas Wiberg RF-SISU Småland 
Idrottsskola: 
Information om Idrottsskola för barn i årskurs 1 och 2. Barnen som anmäler sig får testa 
på olika idrotter fördelade på tre tillfällen per idrott.  
RF-SISU Småland går in med medel till föreningen som tar ansvar för att ta in 
anmälningar, planerar och får det att fungera. Även föreningar som deltar får stöttning 
ekonomiskt. RF-SISU Småland finns med som bollplank och hjälper till med kontakter.  
Framöver kan man också starta upp idrottsskola för barn i årskurs 4-6. 
 
I samråd med RF-SISU Småland har Mörbylånga kommun anställt en person som 
arbetar med att driva Idrottsskolan samt Drive In idrott. RF-SISU Småland går in med 
ett bidrag på 40%. 
Drive In idrott innebär att man har aktiviteter i sporthallen ca kl: 19-23 där 
utgångspunkten kan vara fotboll men även andra idrotter kan vara med. Det medför i sin 
tur att man kan få bort springet på stan. 
Rörelsecoach – Håller i rastaktiviteter med rörelse samt även i direkt anslutning till att 
skolan slutar. Det har varit bra respons på detta från kommunens sida. Kommunens 
ingång var 150 000 kronor under ett år. Projektet pågår i 1,5 år, sedan utvärdering. 
Utbildning som behövs för rörelsecoach är grundutbildning för tränare, barnledar- 
utbildning samt administrativ kunskap, RF-SISU Småland har utbildningar för detta.  
 
Kommunens fritidssamordnare och RF-SISU Småland har haft dialog kring hur man kan 
få till en sådan här tjänst i Emmaboda där RF-SISU Småland är med i starten för att 
stötta upp.  
Målet är en projektanställning på halvtid under ett år. Någon person med 
föreningskoppling men som dock ska arbeta ut mot övriga idrotter. Viktigt att 
föreningen som håller i detta är van att ha anställd personal. 
 
Förfrågan skickas ut till idrottsföreningar i kommunen om intresse för en idrottsskola 
finns. 
 
Certifieringsunderlag – Säker & Trygg förening: 
RF-SISU Småland informerar om certifieringsunderlaget Säker & Trygg förening. Säker 
& Trygg förening är en kvalitetsmärkning för barn- och ungdomsverksamhet i 
föreningslivet. För att en förening ska bli certifierad som en Säker & Trygg förening 
krävs genomgång av ett studiematerial med olika avsnitt som till exempel: 
• Mål och vision 
• Brandsäkerhet 
• Besiktning av egna anläggningar 
• Utemiljö i närheten av anläggningen 
• Utrustning för den verksamhet som bedrivs 
• Olycksfall/akut insjuknande 
• Föreningskunskap 
• Föreningskultur - klimat. Trygga idrotts/föreningsmiljöer 
• Ledarskap 
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• Droger/alkohol/tobak/doping 
• Resor och transporter 
• Hjärt- och lungräddning 
 
En del andra kommuner i Kalmar län arbetar med att certifiera sina idrottsföreningar 
som har barn- och ungdomsverksamhet och i några kommuner får föreningar även ett 
lite bidrag årligen om föreningen är certifierad.  
 
§ 20 
Information – Idrottsföreningarna – Fritidssamordnare 
Aktivitetsbidraget utgår från aktiviteter genomförda verksamhetsåret 2019. 
Investeringsbidrag och bygdepeng tas upp vid teknik- och fritidsnämnden 24 maj.  
 
Vid eventuell ökning av bidragsnivån gällande föreningsbidrag, investeringsbidrag med 
flera bör Föreningsrådet vara med och driva frågan. 
 
§ 21 
Information – Kulturföreningarna – Kulturchef 
• Kulturhelg kommer att anordnas 19-20 augusti 2022 
• Bidrag finns att söka för barn och ungdomsaktiviteter.  
• Vägskyltning – Moshultamåla Gamla skola samt Mobergskyltning. 
• Emmaboda kulturplan har förlängts till och med 2023. Ny plan håller på att arbetas 

fram och som ska gälla 2024-2028 
 
§ 22 
Presentation av förening – Korpen 
Harry Johansson startade Korpen Emmaboda 1965. Riktar sig mot personer från 55 år 
och uppåt. Medlemsantalet är ca 200 st. Medelåldern är 70 år. Korpen Emmaboda är 
alltid öppen för nya förslag för att få fler att röra på sig. Samarbete med andra föreningar 
förekommer.  
Korpen anordnar olika aktiviteter, till exempel:  
• Boulespel inomhus i Nöjeshuset och utomhus vid simhallen 
• Bowling – Seriestart nu när bowlinghallen är öppen igen. 
• Dacketrampen 

Gympa – Lättgympa, Gympa för alla, Rörlighet och balansträning, sommargympa 
med mera 

• Hälsoloppet 
• Kompisloppet för de allra minsta 
• Bildbingo 
• Tips- och bingopromenader 
• Tomtesmyg 

Det finns även aktiviteter i både Vissefjärda, Långasjö, Broakulla och Eriksmåla. 
Det har även kommit in flera nya förslag på aktiviteter som till exempel kubb och padel. 
 
”Att få vara med i ett sammanhang är mycket viktigt – om så bara för att vara 
funktionär. Vi försöker hela tiden utöka ”staben”. Ju fler vi är – Ju mindre behöver var 
och en göra”.  
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§ 23 
Årets förening  
Föreningsrådet beslutar föreslå Teknik- och fritidsnämnden att införa utmärkelsen Årets 
förening. Prissumman är 5 000 kronor samt ett diplom. 
Man ansöker hos teknik- och fritidsnämnden med en motivering om varför man ska bli 
utsedd till Årets förening. Föreningsrådets beredning, fritidssamordnare och kulturchef 
sammanställer ansökningarna och utser Årets förening.  
 
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. Ett tydligt värdegrundsarbete 
utefter en framarbetad värdegrund ska finnas. 

  
§ 24 
Bokning av sporthall/gymnastikhall – Fritidssamordnare 
Emmas Flitiga Fötter saknar tydliga regler när det gäller bokningar av sporthall och 
gymnastikhall. Max Kankelwitz har påbörjat en undersökning hur andra kommuner 
hanterar denna fråga. En ny policy kommer att arbetas fram och ska tas upp vid teknik- 
och fritidsnämndens nästa beredningsmöte. Beslut kommer att tas vid teknik- och 
fritidsnämnden antingen i maj eller i juni. Utskick till föreningarna för synpunkter på 
framskriven policy kommer att ske. 
 
§ 25  
Mötestider – 2022 
2022-09-28 kl 9-11 – Beredningsmöte 
2022-10-19 kl 17-19 – Föreningsråd  
 
§ 26 
Övrigt 
Reviderat reglemente är fastställt att i föreningsrådets beredning ingår ordförande, 1:e v 
ordförande, 2:e v ordförande och sekreterare. 

 
§ 27 
Mötets avslutande 
Ordförande förklarar dagens möte avslutat 
 
Nästa ordinarie möte äger rum 2022-10-19, kl. 17.00 – 19.00. 
 


