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Minnesanteckningar från Vallentuna IP-råd 2012-05-28
Närvarande:
Johan Swärd, VBK Fotboll
Astrid Holdt, VBK Damfotboll
Henrik Sjöberg, Vallentuna Friidrottsklubb
Per Tollefors, Vallentuna Friidrottsklubb
Jan Norström, Ormsta HC
Johan Rosengren, Bällsta FF
Johnny Rindebrandt, Bällsta FF
Jerri Bergström, Vallentuna Konståkningsklubb
Henrik Schölin, VBK Hockey
Ronny Kardevall, VBK Hockey
Tommy Eckerlöw (s), fritidsnämnden
Peter Öhman, fritidsförvaltningen (FF)
Ola Nilsson, FF
Åsa Borglund, FF
1.
Fritidsförvaltningen (FF) hälsade välkommen, gick igenom föregående
mötesanteckningar, samt informerade kort om
- kommande föreningsmöte med fokus på
bidragsansökningar den 12 juni
- möjligheten att enkelt annonsera gratis om arrangemang
via kommunens kalender på hemsidan
- kommande försök med s k aktivitetskort på nätet (ApN),
kopplat till flera av de stora programmen för
föreningsadministration; intresserade testföreningar
(inför vt 2013) ombeds höra av sig till Åsa
- påminde alla om att söka ledarutbildningsbidrag
- tre personer nu gått/ går i pension senaste året: Lasse
Lundkvist, Inger Karlsson och Yvonne Fredén
2.
FF informerade om att projektet med byggnation av
omklädnadspaviljonger på IP för tillfället har lagts på is, i väntan på att
ny personal sätter sig bättre in i frågan. FF återkommer i frågan.
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Föreningarna, främst Ormsta HC, bidrog med lite bakgrund i frågan;
ursprungligen p g a måste riva barack. Under delar av högsäsongen
varit trångt i omklädningsrummen. Just nu inte brinnande aktuellt,
men endast p g a att alla ”mellanåldrarna” är små årgångar, svacka så
att nu 20-30% färre 97-99:or. Kommande årskullar är större – när de
blir äldre och vill ha omklädningsrum (använder inte det nu) så
kommer mer omklädningsrum behövas!
3.
FF kommer kalla till ett uppföljningsmöte med alla fotbollsföreningar
efter säsongen – mötet angav lämplig tidpunkt för detta till oktobernovember.
4.
FF lyfte frågan om IP-rådens form och funktion – hur ser föreningarna
på detta?
Ormsta HC – har större behov av isföreningsmöte. I sin nuvarande
form mycket få gemensamma frågeställningar.
Gärna separat möte på ett bredare plan; det som inte har med
anläggningen att göra, med politiker och FF chef, ordförandeträff
idrottsföreningar allmänt i Vallentuna. Saknar politisk kontakt – om
idrottens framtida utveckling i kommunen!  Ser gärna två forum, ett
om anläggningar (is), ett med politik och förvaltning.
Flera andra höll med – bra med möte som berör alla föreningarna, som
inte berör anläggningen. Samträna etc, skapa kontakter ordförande,
byta erfarenheter. ”Ordförandemöte” 3-4 timmar, med förberedd
agenda + ett halvårsvis avstämningsmöte
Erfarenheter från Idrottsalliansen i Österåker; bra o dåligt, kunde först
med en anställd strateg börja driva frågor, annars svårt.
VBK Dam – IP-råden bra eftersom mkt skötsel och samarbete mellan
föreningar om gräsytor
Tommy Eckerlöw (s) – Fanns tidigare inget samband mellan
föreningarna, IP-rådet utvecklat relationer och samarbete!
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Friidrott - Svårt känna engagemang för istidsfrågor; har liten kontakt
och begränsat samarbete. Vore bättre en ishallsdel och en utedel, samt
att ibland ses alla, men har inte så jättemycket gemensamt. Tycker om
Ormsta HCs förslag på övergripande möte, även då ta upp större
investeringar etc. Nackdelen att blir ytterligare ett möte… Två gånger
per år IP-råd kan nog räcka.
Kanske kombinera fördelningsmöten med IP-råd/ föreningsråd?
Överenskoms att samla alla idrottsföreningar med Mats under hösten
för att diskutera samverkansformer.
Övriga synpunkter och information från föreningarna

5.
VBK Hockey – finns oro för underhåll etc nu när TuFa tagit över
ishallarna. Föreslår att en representant från TuFa bjuds in till ett IP-råd
för att svara på frågor.
Har utsett en kontaktperson (Ronny Karlsson) i klubben gentemot Ola
och Peter, funkar bra och rekommenderas till andra.
6.
VBK Dam - Tjejfotbollens dag 6 juni.
Fråga: bollplank att sparka boll mot, ren teknikövning, vid asfaltsplan
mot skogen? Ola: samordna med friidrotten möjligen
(medicinbollplank) men annars svårt.
Önskan om att bygga förrådsbyggnad bakom klubbhus, Patric har
tidigare lyft frågan med Lasse. Åsa behöver mer info om nämnd eller
förvaltning ska ta ställning till detta.
7.
Bällsta FF – första gången deltar i Vallentuna IP-råd, oklar funktion;
”tycks vara ett hopslag av olika möten”.
Föreningen är ny på IP (ett lag), men kommer bli fler i takt med att fler
lag börjar spela 9- eller 11-manna. ”Undrar vad FF har för tankar för
klubben nu när vi kommer hit? Förråd, klubbhus, omklädning etc?” Väl
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mottagna, men… Nu lånat förråd fr VBK. Önskar klubbhus m förråd, en
fast punkt saknas.
Klubben fyller 30 år 2013.
Konstgräset på Bällstaberg – vad händer? Går inte att stänga för Bällsta
FFs verksamhet, barnen kommer gå till IK Frej. Vill hellre ha den till
sina 7-mannaplan, än att behöva flytta. ÅB utlovar att FF kommer göra
ett grundligare jobb i samband med ev. projektering – om medel
beviljas ens i första skedet. Förtydligar att inte finns nämndbeslut på
att lägga ner Bällstaberg, ”endast” på att äska medel för att lägga nytt
gräs på Össeby IP och på Vallentuna IP.
8.
Friidrott – Vallentunamästerskap 6 juni på IP, högstadiet och
gymnasiet; skolungdomar. Ser ut att bli liten uppslutning,
kommunikationen dålig genom gympalärarna….
Runrundan 30 juni, runt Vallentunasjön = halvmara, se
www.runrundan.se
Håller på att sätta ihop en lista på utrustning til lP – är detta möte rätt
forum? ÅB: Tar upp i budgetprocessen under hösten om får mer
detaljer separat.
Friidrotten firar 40 år 2013, aktiviteter i samband med det.
Ola: fixar nu en diskusring vid grusplanen före sommaren.
9.
Konståkning – ”Lugnt och skönt ;)” Gymnastik och fys, läger i sommar,
v. 33 läger i Vallentuna.
10.
VBK Fotboll – Högsäsong. Behövs mer förråd, kronisk brist på detta,
annars funkar bra!
11.
Ormsta HC – Klubben harvar i botten på riksserien med damerna,
klarade inte kvalet, nu i division 1. Samarbete med SDE i damserien.
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Herrlaget div. 2, det blir herrlag kommande år. Styrelseskifte kommer
ske, eftersom nu beslut att inte parallellköra två föreningar o
organisationer (sedan 2006 gemensamma verksamheter).
Merkostnader 50-60 000 kr/ år. SDE har större ambition med
damsatsning. Gemensamt beslut att föra över damverksamheten i SDE.
Behåller tränings- och spelplattform för de yngsta i Vallentuna.
Merparten deltagare fr Vallentuna, men nu under SDE:s hatt. Närhet
för småtjejer geografiskt. Innebär också stort styrelseskifte nu eftersom
damverksamhet varit grunden där. Janne Norström avgår, tackat ja till
Sthlmsförbundet, ser som sitt uppdrag att rädda damhockeyn; för 5 år
sedan Sthlm 38 % av landet, nu 16 %.
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