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Sporthallsråd 13 maj 2014,
minnesanteckningar
Närvarande
Vallentuna Volleyboll; ordf. Håkan Altin, Åke Eriksson
Vallentuna Handboll; ordf. Kicki Martinell, Roland Friberg
Korpen Vallentuna; verksamhetsansvarig Ulrika Skarin
Vallentuna Bordtennisklubb; ordf. Sara Wesslén
Vallentuna Innebandyklubb; Robert Sandgren, Rikard Söderlund
Showdansföreningen FLEX; Pelle Wildsjö
Roger Gadde, fritidsnämnden (m)
Ingela Jansson, chef KFFs (Kultur och fritids) idrotts- och friluftsenhet (IoF)
Mattias Staaf, lokalbokningsansvarig föreningar
Åsa Borglund, föreningssamordnare

1. Föregående anteckningar (godkänns)
2. Föreningar; samarbeten, gemensamma frågor
Synpunkter ang. affischering om matcher. Behov? Platser?
Storlek; behövs plats för minst fyra föreningars matcher, eftersom säsongerna till
stora delar överlappar. Handbollen affischerar endast på hemsidan via
handbollsförbundet. För klubbar med verksamhet som i första hand riktar sig till ”de
närmast sörjande” är affischering en ickefråga. KFF tar frågan vidare separat med de
föreningar som har seniorverksamhet i höga divisioner. Kompletterande info från
Roger Gadde om att en skyltpolicy håller på att tas fram centralt för kommunen.
Skolsamverkan/Idrottslyftet läsåret 2014/2015;
Hammarbacksskolan,Karlbergsskolan, Korpen, innebandy, tyngdlyftning och
orientering.
Idrottens dag, separat möte om detta måndag 19 maj.
3. PR-marknadsföringsfrågor
Demonstration av evenemangskalendern - enkelt! Manual delas ut.
”Välkommen”-paket finns att låna vid intresse i samband med större evenemang.
Kontakta Åsa Borglund.
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4. Förvaltningen informerar
Läs årshjul! Finns alltid uppdaterat via dokumentarkivet på hemsidan.
Uthyrning lokaler
Personalförändringar på lokalbokningen
Mattias Staaf (föreningsbokningar) och Sara Ask (övrigt) har ersatt Emilia
Backhult på lokalbokningen. Åsa Borglund byter organisatorisk tillhörighet till
enheten Idrott & friluft fr o m 1 juli, innebär ingen större förändring i praktiken.
Gällande hyresbestämmelser
Bokningsbekräftelsen är nu också en nyckelkvittens, och förtydligade allmänna
villkor bifogas bekräftelsen.
Obs! att det finns undantagsdatum på bokningsbekräftelsen – dessa datum har
föreningen inte någon bokning, vilket måste kommuniceras till alla ledare.
Uppdatering process fördelningsprinciper - Mattias Staaf återkommer under
hösten.
Process fördelning av tider kommande inomhussäsong
Fördelning görs just nu, besked senast sista maj.
Fråga: möjligt att få besked om tider före 31 maj? Vore bra för att kunna
informera ledarna innan säsongen är helt slut. Förslag att istället ansöka om tider
15 mars, istället för 15 april, och därmed besked sista april. Bra idé, KFF tar med
sig detta!
Passersystem RCO Boka
För att systemet ska funka bra, måste varje träningsgrupp vara en kund.
Utkvitterad tagg (och koder) funkar bara på den egna bokade tiden, och en
halvtimme före och efter. Viktigt att deadline 30 september hålls för att inkomma
med den interna fördelningen av föreningens blocktid. I vissa fall större krångel
än nytta, framför allt för föreningar med i princip ”egen” anläggning. Mattias tar
med sig frågan och kollar på hur man kan hitta olika lösningar för att hantera
dessa föreningar i dessa lokaler.
Hur funkar systemet idag? Ekeby, innebandy: den första gruppens kod den enda
som gäller, så nu har alla samma k0d. Föreningarna uppmanas att maila sina
erfarenheter av och synpunkter på hur detta funkar och förslag till förbättringar,
till lokalbokning@vallentuna.se
Fråga: Är RCO verkligen installerat på Hammarbackens sporthall??? Nej. Ingela
uppdaterar medarbetare.
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Nyckelinventering vecka 25
Information kommer.
Ordförande ska inte hämta ut 15 nycklar och sedan vara personligt ansvarig för
dessa (se årshjul). Instruktioner kommer inför både inventering och utkvittering
av nya nycklar/ taggar, men viktigt att varje tränare kvitterar och ansvarar för
”sin” tagg, och åtar sig att läsa villkoren.
Info från Korpen om att många av misstag går till dem i nyckelärenden. Behövs någon
form av hänvisningsskylt tills ”ryssgymmet” är iordningsställt till IoF-reception och
blir en mer uppenbar entré.
Uppföljning tidigare idé om Facebook
Kommer inte ske, men IoF kikar på lösning med RSS-flöde. Återkommer när vi
har detta i drift. Kräver att intresserade aktivt prenumererar på detta flöde.
Uppföljning ärende om reviderade taxor
Ärendet ligger nu hos kommunstyrelsen. KFF/ IoF har ingen ytterligare info.
Uppföljning gymnasiets cafédel ”Traversen”
Ingen hyresgäst ansvarar nu för denna yta. Om föreningar vill låna eller hyra,
kontaktar de SBF (samhällsbyggnadsförvaltningen) som är hyresvärd.
Uppföljning fråga om förrådsutrymmen
Dialogen med skolorna har fortsatt. Finns nu ett dokument med
överenskommelser om bl a gränsdragningar. I augusti uppföljningsmöte med
skolorna, och förhoppningsvis mer info till hyresgästerna i hallarna i höst. Bl a
skolornas lösa utrustning ska överallt vara tillgänglig och får inte låsas in. Efter detta
kan dialogen fortsätta om förråden.
Föreningsbidrag mm
ApN inför ansökan i augusti 2014. Kontakta Åsa innan sommaren för
att få en smidig ansökan i (senast) augusti.
Dokumentarkiv på webben finns nu, med dokument från t ex alla IP-råd. Tipsa
gärna nya styrelseledamöter och andra intresserade!
Synpunktshantering. Lämna gärna synpunkter via webbformulär på hemsidan
under fliken ”Uppleva och göra”, för att dessa ska kunna redovisas på ett strukturerat
och systematiskt sätt.
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5. Övriga frågor
Fråga: Ett rykte säger att uthyrningen går med vinst?
Detta stämmer inte, måste bygga på missförstånd eller felaktig information.
Internhyran är långt högre än det som debiteras; subventionerade hyror är
kommunens i särklass största föreningsbidrag.
Verksamheterna inom kultur- och fritidsförvaltningens ansvarsområde är de enda i
kommunen som inte tilldelas en budget med fullständig kostnadstäckning. För idrottoch friluftsenheten innebär detta att verksamheten finansieras med ca 28 MSEK ur
fritidsnämndens budget, samtidigt som man har kostnader om ca 32 MSEK. Diffen
förutsätts täckas av intäkter i form av t ex sporthallshyror och (till största del)
Kvarnbadets entréavgifter.
Fråga: Underhållet i hallarna; vem har tillsynsansvar i Vallentuna Sporthall?
Tillsynsrutiner ingår i den överenskommelse som just gjorts med skolorna. I
skolornas hallar har skolan tillsynsansvaret, men i Vallentuna Sporthall, som ju inte
är knuten till någon skola, har från och med nu KFF/IoF tillsynsansvaret och en rutin
håller just på att tas fram för detta.
Föreningar/ hyresgäster ska felanmäla till lokalbokning@vallentuna.se så tar
KFF detta vidare till rätt instans.
Enhetschef Ingela Jansson gästar gärna styrelsemöten.
6. Nästa möte
11/11 Sporthallsråd kl. 19, Stora mötesrummet i Kulturhuset
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