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Minnesanteckningar från Vallentuna
IP-råd 2013-09-25
Närvarande:
Shervin Aghilipour, Vallentuna
Konståkningsklubb
Mattias Staaf, Vallentuna Damfotboll
Magnus Holm, VBK Hockey
Lars Lundkvist, VBK Fotboll
Johan Svärd, VBK Fotboll
Heike Tollefors, Vallentuna Friidrott
Ulrika Skarin, Korpen Vallentuna

Frånvarande:
Bällsta FF
Ormsta HC
Vallentuna Tennisklubb

Åke Uddén, ordf. fritidsnämnden (FN)
Pernilla Järverot, chef Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF)
Ingela Jansson, KFF, tf enhetschef Idrotts- och friluftsenheten,
Åsa Borglund, KFF, föreningssamordnare

1. Efter en kort presentationsrunda godkändes
minnesanteckningar från föregående möte
2. Förvaltningen informerar
Ett första utkast till årshjul presenterades och ett antal förslag till ändringar
framfördes. Dessa är nu inlagda i det justerade årshjul som bifogas
minnesanteckningarna. Ytterligare förslag om ändringar skickas till
asa.borglund@vallentuna.se snarast.
Aktuella möten
- Fotbollsmöte, kallelse kommer inom kort till möte i början av november.
- Kommande möte om säkerhet m VBK Hockey.
Hammarby träningsmatch funkade för övrigt kanonbra, VBK informerar om
att arrangemanget fick mycket beröm från Hammarby 
Uppdatering aktuella anläggningsärenden i fritidsnämnden
- Bällstabergs fotbollsplan. Fritidsnämnden beslutade 2013-09-12 att begära
hos kommunstyrelsen (KS) ”att få omdisponera investeringsmedel enligt
följande: En del av de avsatta medlen för byggande av en ny
omklädningspaviljong på Vallentuna IP tas i anspråk för en omläggning av
konstgräset på Bällstabergs fotbollsplan redan under 2014. Uppförande av en
ny omklädningspaviljong på Vallentuna IP flyttas fram till 2o16.” Beslut i
ärendet kommer att fattas av kommunfullmäktige.
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- Omklädnadspaviljong – Om av FN föreslagen ommöblering mellan
planerade investeringar beslutas om av KS, kommer en ordentlig
ytskiktsrenovering göras i mellanbaracken i väntan på nybyggnation 2016.
- Ishallar, förlängd säsong. Fritidsnämnden beslutade 2013-09-12 att vid
efterfrågan förlänga säsongen i ishall A, fram till och med söndag vecka 14.
Vecka 13 och 14 sker uthyrning veckovis, till en taxa om 30 ooo kr/ vecka för i
Vallentuna kommun bidragsberättigad förening.
Framförs att VKK och VBK Hockey saknat återkoppling och dialog under
beredningen av ärendet om ishallar. KFF beklagar, är medvetna om att dialog
brustit i samband med övergången till ny förvaltning. Åtgärder vidtagna
främst i form av tillsättande av tf enhetschef för idrotts- och friluftsenheten –
kontakta Ingela!, placering av denna tjänst delvis på Vallentuna IP. Funktion
för lokalbokning och nyckelutlämning flyttad likaså, öppen kvällstid
torsdagar (mycket uppskattat enligt närvarande föreningar).
Ring gärna lokalbokningen, men skicka alltid skriftligt när tid bokas eller
avbokas.
Nyckelhanteringen , KFF behöver göra en ordentlig nyckelinventering. Listor
över utkvitterade nycklar mailas ut (finns också printade vid mötet).
Bokningsbekräftelser kommer att revideras för att förtydliga kundens ansvar
under bokad tid.
KFF vill pejla intresset för en Facebooksida om lokal- och anläggningsfrågor.
Tanken att alla ledare etc kan följa sidan, och information enkelt ges löpande
om allt från plogade sjöisar och konstgräs till akut avstängda hallar och
påminnelser om att ansöka om tider. Absolut intresse: VBK Dam, Korpen.
VBK Fotboll m fl kollar med övriga och återkommer vid nästa möte i
december.
Kort info om att kommunen nyligen lanserat webbtjänst för
närvarorapportering online, ”aktivitetskort på nätet” (ApN). Förening som
vill vara med från start uppmanas kontakta ÅB.
3. Föreningar, samarbeten, gemensamma frågor
Idrottens dag, kort uppföljning;
Väldigt lyckad dag, trots att herr- och damfotbollen med hemvist IP inte hade
möjlighet att delta. Några tusen människor som kom, trots att mycket annat
hände samma dag. Mestadels yngre publik. Friidrotten fick hänvisa
intresserade till våren p g a kommande inomhussäsong, men ändå mycket
värdefullt, skapar intresse. Tidpunkten på året är knepig – under våren så
funkar inte eftersom ishallar inte i drift. Hösten är bättre trots allt – våren är
för stressig för alla familjer och skolor etc.
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Att tänka på nästa år:
Planering påbörjas i samband med IP-råd i februari/ mars
Arrangemanget behöver synas ännu mer.
Bearbeta pressen mer både före och efter; Vallentuna Steget Mitti skrev inte
en rad! (”Sportjournalister jobbar inte på helger”…)
Behövs mer internkommunikation i föreningar.
Orientering och bordtennis syntes jättebra! Tänk på placering!
Fotbollen skulle kunna boka in pojk- och flickmatcher samma dag!
Isföreningar låna ihop utrustning? Dessutom ha show/ uppvisning, eller ngt
gemensamt med hockeyn för att höja stämningen ytterligare?
Maten var fantastiskt lyckad! Möjlighet att tjäna pengar nästa gång!
Engagera besökarna i femkamp!
”Hur kan föreningar och KFF tillsammans arbeta för att rekrytera fler unga
till föreningslivet?” Många bra idéer runt bordet! Alla fortsätter fundera och
återkopplar vid nästa möte, nedan ett urval från mötet:
- Föreningssamverkan! Kombiaktiviteter; musik + idrott etc för att locka unga
(och näringslivet) till anläggningarna! Promota varandras idéer, t ex
bordtennisen synas vid hockey etc
- Hur kan synas vid höstfest etc!
- ”Vallentunadag” på IP med musikuppträdanden, ponnyridningar, teater,
nya sporter, mountain bike, skate, näringsliv – folkfest för alla! Egentligen att
bygga vidare på Idrottens dag, men involvera fler aktörer! Dansband på
kvällen i ishallen, och inlineshockey! Idéer vid nästa möte, om inte förr!
KFF inleder under hösten en dialog med skolorna. Idrottslyftet och
övernattningar i skollokaler redan på agendan, men föreningar får idag inte
ens alltid hänga upp info om kommande aktiviteter. Idé att alla föreningar få
presentera sig på dagtid för idrottslärare, skapa nätverk för idrottslärare.
ÅB återkoppla vid nästa möte.
KFF ser också positivt på möjligheter till samarbete med socialförvaltningen,
som nu fått ny chef med ny syn på förebyggande arbete.
ÅB återkopplar vid nästa möte.
”Hur ser kommunen på föreningslivet? Hur ser man på kort och lång sikt?”
Både politiker och förvaltning betraktar föreningsengagemang och
idrottsutövande var för sig som oumbärliga för kommunen som helhet och
invånarnas välbefinnande – kommunen vill självklart samverka! Ett
fritidspolitiskt program kommer att tas fram under våren 2014, när ordinarie
enhetschef på idrotts- och friluftsenheten är på plats.

KULTUR- OCH FRITIDSFÖRVALTNINGEN
186 86 VALLENTUNA
BESÖK: KULTURHUSET, ALLÉVÄGEN 1-3
TFN: 08-5878 5000
FRITID@VALLENTUNA. SE
WWW.VALLENTUNA.SE

SID 4/5

4. Övergripande anläggnings-/driftsfrågor
Information om rutin för felanmälan: om ni ser något trasigt eller fel, maila
detta till lokalbokning@vallentuna.se Vissa saker åtgärdar IoF-enheten
själva, annat skickar vi vidare till SBF.
Återkoppling tidigare frågor
- Anslagstavla monteras om ca två veckor
- Tränarrum – domarrummet delas mellan VKK och VBK Hockey
- Sandning slänten – sandas självklart vid behov
- Bänkar för fastgjutning – försvårar del av det underhåll som behöver göras
på området. Detta besked ifrågasätts, Ingela tittar på frågan igen,
återkommer.
- Önskemål från föreningar om att kunna bedriva verksamhet på Vallentuna
IP under juli, om obemannat finns exempelvis ingen toalett. Emilia gick ut
med information efter förra mötet; maila och boka upp vad som behövs, så
löser vi det. Behöver dock veta 15 april, så att kan planera scheman etc. Detta
läggs in i årshjulet.
5. Temafrågor
Café. Vilket behov och syften ser föreningarna? Andra, generellt behov? Hur
vill föreningarna jobba med frågan?! Basförsäljning, matcher, stora
arrangemang?
VBK fotboll funderar på att nästa år utöka så att ska ha öppet i stort sett varje
dag. Hockeyn startar mitten av augusti, ”målgården” åtminstone sept- mitten
av april. Kan ev. få till ett årshjul genom uppdelning mellan dessa stora
föreningar – finns alltså ett embryo till plan?
Överenskoms att VBK Fotboll och VBK Hockey vid nästa IP-möte, lämnar
info om hur de tänker och planerar att göra, så tas frågan vidare utifrån det.

6. PR-marknadsföringsfrågor
Evenemangskalendern… ÅB återkommer med besked om hur många som
tittar i evenemangskalendern.
Matcher? IJ tar med sig och kollar vad som går att visa på monitor här på IP
etc (monitorer olika syften), ev kostnad för ”evenemangsmonitor” nere på IP.
KFF idé om att vepa längs ishallen mot vägen, billigare än skyltar. Intresse?
Ja, KFF ombeds kolla vepa. Kräver också bygglov men borde inte vara något
problem.
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Påpekades från föreningarna att Vallentuna kommuns bilaga till DN helt
saknar artiklar om föreningar, idrottsliv etc – uselt. PJ framför detta till
ansvarig chef.
7. Övriga frågor
Lägga upp dokumentarkiv på gemensam sight? ÅB kollar och återkommer till
nästa möte.
VBK Fotboll haft situationer där asylsökande vill spela fotboll, men har
knappa ekonomiska resurser. Hur göra? KFF: Kom med frågan till oss (ÅB),
så tar vi den vidare till Socialförvaltningen och löser. ÅB kollar upp och tar
fram rutin för situationer som denna, återkopplar vid nästa möte. Se också
ovan, under samverkan föreningsliv - kommun.
Fråga om inomhustider, bl a Nisses fotbollsskola hamnat i kläm. Ingela tar
separat möte med berörda för att tillsammans hitta en snabb lösning.
Ingela påminner om att tiden som inte kommer nyttjas måste avbokas, per
mail till lokalbokning@vallentuna.se
VBK fotboll informerar om att Bällsta FF och VBK har överenskommit att
Bällsta FFs 11-mannalag uppgår i VBK. Finns även sedan tidigare samarbete
om föreningarnas ordinarie verksamheter.
8. Nästa möte
Förslag på datum skickas i samband med att minnesanteckningar skickas ut.
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