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Minnesanteckningar Vallentuna
IP-råd tisdag 11 mars 2014 i föreningslokalen i ”baracken”
Närvarande:
Linda Kransén, VBK Dam
Magnus Holm, VBK Hockey
Johan Lips, VBK Hockey
Dennis Bergkvist, VBK Fotboll
Ulrika Skarin, Korpen Vallentuna
Jerri Bergström, ledamot fritidsnämnden (FN)
Ingela Jansson, Kultur- och fritidsförvaltningen (KFF), chef idrotts- och
friluftsenheten (IoF)
Åsa Borglund, KFF, föreningssamordnare
Frånvarande:
Shervin Aghilipour, Vallentuna konståkningsklubb
V-tuna Friidrottsklubb
Ormsta HC
Vallentuna Tennisklubb
Bällsta FF

1. Föregående anteckningar (godkänns)
2. Förvaltningen informerar
Lokalbokning
Personalförändringar på Idrotts- och friluftsenheten. Lokalbokningstjänst
delas på två, nu två visstidsanställningar på vardera 18 månader, som sedan blir
en tjänst igen. Sara Ask – mötesbokningar mot företag, privatpersoner och
internt i kommunen, nycklar, lokalbokningar, felanmälningar. Mattias Staaf –
föreningarnas alla tider (strötider och säsong); fördelning, bokning mm.
Kontaktpersoner samt ev. bokare – uppdaterat föreningsregister krävs för att
Sara ska kunna göra sitt jobb; från och med nu så går lokalbokningen bara på
uppgifter i registret. Påminnelse anmäl ”kontaktpersoner” resp. ”bokare” i
enlighet med vad som står i årshjulet från i höstas.
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Maila lokalbokning@vallentuna.se eller använd webben, rings idag väldigt
mycket!
Påminnelse: äska tider inomhussäsong fr o m säsongsstart vecka 35, deadline
15 april. Blankett finns på hemsidan
Alla (!) nycklar och passertaggar ska ”rent fysiskt” lämnas in före midsommar
(v. 25) Stor nyckelinventering, personlig kvittering och personligt
betalningsansvar. Bokningsbekräftelser är omgjorda, så att kunden framöver
kvitterar att man får nyckel och har läst bokningsregler.
”Eftersäsong hallar” Fram till då skolorna stänger i vecka 24 kan tider bokas på
som vanligt. Öppet i alla hallar t o m skolavslutningen. Två hallar öppna under
sommaren, särskilda tider och inga undantag, tider bokas löpande på webben.
B-hallen kommer inte att kunna nyttjas.
Uppdatering process för fördelningsprinciper; ett möte hållits men processen
avstannat p g a personalbyte. Mattias Staaf kommer återuppta denna fråga.
Återkoppling idé om Facebook: frågan kvarstår att diskutera i nästa FNAU.
Ingela tar frågan om RSS-lösningar vidare.
Monitor på Vallentuna IP, ryms inte budgetmässigt i år.
Fråga från förvaltningen om föreningarnas syn på att införa samma öppettider
året runt på Vallentuna IP och Kvarnbadet. Skulle kanske kunna möjliggöra
mer tider för fotboll o friidrott under sommar etc.
Hockeyn ser positivt på idén som sådan, kan förmodligen komprimera ihop
smålagens tider, givet nyttjandet och lägre tryck när både A- och B-hallen är
öppna. Är idag ett överskott på istider. Ingela går vidare och tar fram ett förslag,
återkommer för dialog.
Övrigt
Uppdatering Bällstabergs fotbollsplan: arbeten startar när skolan och Sanktan
stänger (19 juni?), klart sista juli.
F kdm: möte med Stockholmsidrotten om ev. utbyggnad friidrottskorridor,
ansöks om anläggningsbidrag. Tanken att koppla ihop detta med tillbygge av
omklädnadspaviljong. Förslag kommer att läggas fram av KFF vid KP-dagen,
får därefter se vad som händer.
Inspektioner Miljö och hälsa, Arbetsmiljöverket etc  Osäkerhet men troligtvis
inget mögel i omklädningsrum, men krävs vissa åtgärder i äldre delar, behöver
kollas upp ev. fuktskador  Pågår ekonomidiskussioner med SBF som äger
byggnaden.
Årsmötestider  skicka in dokument och uppdatera föreningsregistret.
ApN; var ute i god tid så får smidig ansökan augusti 2014. Ta kontakt med Åsa!
Dokumentarkiv nu på hemsidan; tipsa föreningsintresserade!
Idrottslyftet/ Skolsamverkan fr o m ht 2014. Korpen sammankallande; plus ett
antal klubbar, Karlbergsskolan och ev. Ormstaskolan. Ansökan till
Stockholmsidrotten 1 maj.
Årsplanering gjord för alla IP-råd under 2014, se hemsidan för datum.
Ledarutbildningsbidrag, kom ihåg att söka under innevarande år, löpande.
Mer info på hemsidan, se fliken Uppleva och göra, sedan Föreningar.
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Sommarjobbare i kommun eller föreningar! Kommunstyrelsen har beslutat att
föreslå kommunfullmäktige 26/3 att besluta att garantera samtliga ungdomar
16-18 (?) år sommarjobb i tre veckor eller mer. Kommunen bekostar lön 80
kr/tim, även för jobb i föreningar. Krävs handledare. Är alltså ännu inte helt
beslutat, men håll utkik efter mer info på hemsidan ca en vecka efter KFs möte.

3. Föreningar, samarbeten, gemensamma frågor
Caféverksamhet; önskan om att ha schemalagd öppen servering någonstans.
Linda: VBK Dam har som prio 1 att rusta upp sin cafédel så att kan användas mer; tanke
att redan under våren ha öppet några timmar per kväll och helg.
Lasse (VBK Fotboll) och Patrik (VBK Hockey) diskuterar frågan, ingen av dem med vid
mötet. Föreningarna går hem och fortsätter fundera över vad som skulle behövas från
KFF för att komma vidare, bl a problematik att så ojämna intäkter och möjligheter att
bemanna. Lämna förslag till lösningar till förvaltningen.
Datum för Idrottens dag 2014 ( möte och ickedatum till förbund) Prel. bestäms
lördag 23/8, vecka 34 (föreslå i mail till övriga föreningar hemmahörande på
Vallentuna IP).
Brukshundklubben: Nordiska Mästerskapen på Vallentuna IP
Ansökan gått till kommunalrådet, som skickat vidare till FN, som uppdragit åt
förvaltningen att arbeta tillsammans med föreningarna på Vallentuna IP för att
arrangera detta. Torsdag-söndag 2015, 15-17 september. Internationell tävling på hög
nivå, grenar på olika håll i Vallentuna kommun. Totalt 2-3000 besökare, hundratals
tävlande ekipage. Vallentuna IP = press, sekretariat, omklädningsrum för domare,
endast två tävlingsgrenar som anses vara arenasporter (lydnad IPO) säkert
försäljningstält, bajamajor etc. IP blir huvudcentrat för hela det nordiska evenemanget.
Hamburgare, korvar etc till försäljning av föreningar.
Sedan förra gången har ansökan utvecklats, och förra gången var frågan helt ny för FN,
och skulle hanteras snabbt; nu hanteras den lugnare. Ska ”arbetas för” i dialog med
föreningarna på IP. Rätt gjort så bör detta kunna bli bra, men förutsätter att alla är med
på båten. Finns ett mycket stort kommunintresse av att få detta evenemang. Boende
försöker man ordna på golfhotell, sporthotell och närliggande kommuner; inte
husvagnsuppställning.
VBK Fotboll: Detta påverkar fotbollens verksamhet jättemycket, även om inte matcher
etc läggs. Fotbollen vill inte svara ja eller nej nu. Friidrott och fotboll de som blir mest
drabbade, men även hockey i form av omklädningsrum. Dennis åtar sig att ta kontakt
med dessa föreningar.
KFF bjuder lämpligen in Brukshundsklubben till nästa VIP-möte.
VBK Hockey informerar om sin idé om fritidsgård på Vallentuna IP; spontanidrott,
läxläsning, mellis etc. Bör göras i samarbete med övriga VIP-föreningar. Samma idé
som ridklubben, och innebandyklubben, men här med flera föreningar gemensamt, inte
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bara de som har sin hemvist på Vallentuna IP; brottning, innebandy, pingis osv  Kan
KFF anställa fritidsledare!? Från 10-åringar (som inte får (?) gå på fritids)!? ÅB kollar
och återkommer.

4. Övergripande anläggnings-/driftsfrågor
Info om Hagaskolan (850 elever, F-9; införlivar under några år även Ormstaskolan); är
tänkt att ligga bortom grusplanen. Kommer påbörjas arbeten nu med det som blir
skolans infart, som blir via vägen förbi IP och tennishallen. Byggnaden förläggs så långt
som möjligt från IP, grusplanen ska bort, men kanske en mindre konstgräsplan, ev.
skateområde, Kulananläggning, en utvändigt fullstor idrottshall (kanske med plats för
dans, kampsport osv) men KFF och BUF är ännu inte överens om invändigt. IP ska inte
bli någon lekplats! KFF har krav att fortsatt yta för friidrottens kulkastning om grusplan
försvinner. Allt ska vara klart skolstart 2018, byggstart 2015.
Förbereder för nya omklädningspaviljongen 2016 (projektering 4 omklädningsrum).
Äskar nu medel för att renovera ytskikt och yttre underhåll (finns inga fuktskador eller
mögel) av befintlig omklädningsbarack, för att se till att framöver finns ytterligare
omklädnadsrum vid toppar.
Pågår arbete för att titta på ansvar samtliga byggnader inom IP-området. A- och Bhallen är SBFs ansvar. Baracker och garage ligger på KFF, tittar nu på ägande och
ansvar för målhus, kioskbyggnad, omklädningsrum osv.
Inventering och rensning pågår i IoF-enhetens förråd i alla byggnader. Det
funktionsdugliga material som IoF inte bedömer sig behöva kommer ställas på plats där
föreningar kan plocka. Mer info när aktuellt!
Felanmälan, rutin finns (ta gärna visitkort med kontaktinfo på, finns hos
lokalbokningen/ nyckelutlämningen). Sara kommer att ansvara för återkoppling
avseende gjorda felanmälningar.
Belysning B-hallens kortsida kommer att sättas upp inför nästa säsong för att se till att
hockeyn kan värma upp med fotboll på en mer lämplig plats än idag. Föreningar: idé att
titta på belysning även vid cykelparkering! Ja!
Blockerad utrymningsväg. Ytan utanför grinden på ”höger” plats missbrukas för
parkering. Kommunen kommer nu börja lappa – är utrymningsväg!
Korpen har lämnat förfrågan om att få hyra ”Ryssgymmet”, vilket dock inte kommer
bli aktuellt då IoF själva behöver utrymmet. Lokalen behöver anpassas, processen är
igång men kommer ta lite tid.
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5. Evenemangstips/marknadsföringsfrågor
Föreningarna påminner om behovet av en monitor i rondellen, som också syns från
tåget! Ingela påminner Magnus.
Uppföljning idé om vepa på ishallen. Kräver bygglov, IoF lägger in ansökan om
bygglov. Ingela tar fram ett förslag, tar till FNAU för att fundera över
finansieringsfrågan.
Uppföljning kommunal anslagstavla vid Vallentuna IP. Frågan hamnar i större
sammanhang på kommunen, har inte glömts bort.
Evenemangskalendern; fler sportevenemang och var ute i god tid  möjlighet att
komma med i spalt i lokalmedia osv
Anslagstavla i Kulturhusets foajé; maila stående A4 till ÅB. Ska vara öppet för
allmänheten, inte interninfo om årsmöten etc.
Synpunktshantering! Finns på hemsidan, lämna synpunkt där!

6. Övriga frågor
Tidigare strul m webbokningen på Iphone; hur nu? KFF kollar själva, ingen vet.
Föreningarna framför önskemål om att få till bättre fakturor/ underlag för dessa. IJ tar
med sig frågan framöver, instämmer.
Fråga om hur futsal ska hanteras i Vallentuna kommun; ska vara prioriterad
inomhusidrott?! Förvaltningen tar frågan vidare till FN.
Vallentuna Konståkningsklubb har mailat frågor, men inget av gemensamt intresse, tas
separat med IJ.

7. Nästa möte
22/4
Föreningsmingel i Kulturhusets foajé, kl 18
16/5
Prel. Hockey-VM Sverige- Slovakien, kl 17
3/6
Vallentuna IP-råd, kl 19
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