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Idrottsråd i Alingsås Kommun
Idrottsrådet är en rent idrottslig arbetsgrupp som arbetar för och företräder idrotten inom
kommunen. För att representera denna grupp ska en ledamot tillhöra en idrott som är medlem i
Riksidrottsförbundet.
Primärt ska rådet vara idrottens språkrör i övergripande strategiska frågor i dialog med dels
tjänstepersoner i kultur- och utbildningsförvaltningen samt förtroendevalda inom samma nämnd.
Riktlinjer









Som ledamot i idrottsrådet företräder man sin idrott men inte idrottsförening. Där
förväntas man arbeta gränsöverskridande och i dialog med övriga ledamöter främja
både bredd och elitidrott. Att kunna se möjligheter till en bra utveckling för idrotten i
kommunen som helhet.
Syftet är att företräda idrottsrörelsen i kommunen i övergripande strategiska frågor i
dialogen med kultur – och utbildningsförvaltningen.
I idrottsrådet ska det finnas representanter från SISU idrottsutbildarna.
Idrottsrådet ska bestå av tio ledamöter1 från idrotten (målsättning 50/50 kvinnor och
män). Nya ledamöter och utbyte ska ske på ett sätt så att rådets funktion och stabilitet
bevaras
Att arbeta för ett positivt förhållningssätt mellan idrotten och företrädare från kultur- och
utbildningsförvaltningen.
Möten ska ske en gång per termin, två gånger om året. På begäran kan ytterligare
möten initieras om samstämmighet råder om att så ska ske.
Idrottsrådet skall inom sig utse lämplig konstituering och skapa arbetsgrupp/er som
inhämtar information och önskemål från kommunens samlade idrottsrörelse som
beredning inför idrottsrådets möten.

Struktur
Idrottsrådet ska bestå av följande utsedda funktioner;







1

Ordförande i kultur- och utbildningsnämnden (tillika ordförande i idrottsrådet samt
mediakontakt), vice ordförande i kultur- och utbildningsnämnden samt ytterligare två
ledamöter från kultur- och utbildningsnämnden.
Kommunstyrelsens presidium adjungeras till rådet vid behov.
Förvaltningschef samt verksamhetschef inom kultur- och utbildningsförvaltningen.
Sekreterare, fast sekreterare.
SISU, en fast ledamot.
Idrotten representeras av;
Fotboll, kampsport, simsport, handboll, innebandy, ridsport, isföreningar, gymnastik,
racketsporter, volleyboll

Alternativ att minska antal ledamöter från idrotten som representerar alla föreningar. 4-6 ledamöter.
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Förslag på fast dagordning och mötesinnehåll
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Information från nämnden
Rapporter/skrivelser
Anläggningsfrågor
Investeringsläget
SISU
Arrangemang
Bokning och bidrag
Utmärkelser/stipendium
Aktuella frågor från föreningarna
Övrigt
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