Datum: 2022-05-05

Anteckningar från föreningsmöte

Vi träffas fysiskt i Östra Roten i kommunhuset samt några ansluter vi Teams.
Närvarande: OK Gipen, TAIS, IK Bergaström, Edet FK, Göta BK, Ljudaborg
kulturförening, Slöjd- och konsthantverk kring älven, Scouterna, Friluftsfrämjandet,
LNIK, LN70, Lilla Edets Tennisklubb och Utby-Vestens byalagsförening. Från
kommunen sida deltar Carolina Allvin Bromar, Maria Wagerland och Jörgen
Andersson.
Jörgen Andersson öppnar mötet med att hälsa alla välkomna.
Dagordning:
1. Presentation av den nya organisationen (Maria Wagerland)
Information om hur den nya organisationen ser ut och att allt angående
föreningar, bidrag och lokaler numera ligger under Sektor samhälle och
Samhällsnämnden.
2. Nya hyresavtal (Maria Wagerland)
Maria informerar om att nya avtal är på gång. Det finns en timanställd förvaltare
(Gunnar Björklund) som försöker ”beta av” alla hyresavtal och vår förhoppning
är att det ska vara klart innan årets slut.
3. Dialog mellan hyresgäst (förening) och hyresvärd (Lilla Edets kommun)
(Maria Wagerland)
Det är mycket viktigt att alla föreningar alltid har en dialog med kommunen när
man önskar göra något i sin lokal eller anläggning. Lilla Edets kommun är
hyresvärd för egna anläggningar och för de lokaler som hyrs via EdetHus är
kommunen hyresgäst och föreningen hyr i andra hand. Ingen förening får ändra
eller bygga om/till utan att kontakta kommunen först.
4. Felanmälan (Maria Wagerland)
Felanmälan görs till kommunen oavsett vem som äger anläggningen eller
lokalen. Det ska införas ett felanmälansystem men innan dess kan man anmäla
via mejl till Susanne Vehmanen eller Carolina Allvin Bromar. Det går även bra
via appen ”Ett bättre Lilla Edet”.
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5. Nya idrottshallen – gemensamt förråd samt ev. info (Maria Wagerland
/Carolina Allvin Bromar)
Processen med den nya idrottshallen går framåt och föreningarnas önskemål har
tillgodosetts mycket väl. Även om det finns, från vissa håll, önskemål om en stor
multisportarena har det aldrig varit aktuellt i vår lilla kommun med en begränsad
budget. I den nya hallen ska det finnas ett gemensamt förråd för både skola och
föreningar. Vi önskar få in synpunkter på vad det förrådet ska innehålla.
6. Bidragsbestämmelser – synpunkter (Maria Wagerland)
Vi tycker att bidragsbestämmelserna behöver ses över och Maria frågar om de
finns några synpunkter på dessa, är de svåra att förstå? Det framkommer inget
speciellt förutom prioriteringsregler gällande Strömsvallen som man tycker ska
finnas med och diskuteras eftersom alla inte riktigt tycker det fungerar. Vi
bestämmer att vi tar den fråga i ett separat möte eftersom det bara gäller ett fåtal
föreningar. Carolina kallar till ett sådant möte.
7. Lovaktiviteter (Carolina Allvin Bromar)
Carolina uppmanar alla att tänka på att det finns ett behov bland våra barn och
ungdomar att det finns lovaktiviteter på skolloven. Det är ett bra sätt att
presentera sin verksamhet och kanske få nya medlemmar. Nu har situationen
varit lite speciell den senaste tiden men nu är det ”fritt fram” att hitta på roliga
aktiviteter. Anmäl ev. aktiviteter direkt på Lilla Edets hemsida https://www.lillaedet.se/upplevagora/evenemangochaktiviteter/tipsaossomevene
mangochaktiviteter.895.html
Alla evenemang/aktiviteter som läggs in på hemsidan kommer att sammanställas
och skickas ut till alla vårdnadshavare via Unikum och kommer också att länkas
på kommunens Facebooksida.
8. Avbokning av bokade tider (Carolina Allvin Bromar)
Om man inte tänker utnyttja sin förbokade tid i sporthallar och på Strömsvallen
är det viktigt att avboka tiden. Det möjliggör för andra föreningar eller
privatpersoner att få tillgång till lediga tider. Dessutom utgår kostnaden för
bokningen även om tiden inte nyttjas.
9. Uppdatering av föreningsuppgifter (Carolina Allvin Bromar)
Det har visat sig att alla behöver bli bättre på att uppdatera sina
föreningsuppgifter i e-srv. Carolina vill gärna kunna nå er för utskick och
information av olika slag. Ändra själva i e-srv eller skicka ett mejl till Carolina.
10. Svara på mejl + Taggar (Carolina Allvin Bromar)
Lika viktigt som uppdatering av uppgifter är också att svara på ev. mejl som
kommer och Carolina vill även att ni som har taggar (för att komma in i
sporthallar) gärna ser över innehavet och lämna tillbaka taggar som inte
används.
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11. Lokaler i Kulturhuset (Carolina Allvin Bromar)
Kulturhuset vill att vi sprider och talar om att det finns lokaler att hyra i
Kulturhuset om man är intresserad. Både mindre och större lokaler.
12. Övriga frågor – inga övriga frågor.

Maria tackar för visat intresse och avslutar mötet.

Vid pennan:
_____________________________________
Föreningssamordnare Carolina Allvin Bromar
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