
 

 

Minnesanteckningar Hällefors Föreningsråd 2020-02-24 

 

Rådets ordförande Annalena Järnberg hälsade alla 25 föreningar välkomna 

En kort presentationsrunda med namn och förening 

Sammanfattning av föregående möte den 4 nov-19, lästes upp   

Beslut som togs: 

Syftet med föreningsrådet, 

-vara rådgivande och lyfta gemensamma frågor  

-främja utvecklingen genom erfarenhets utbyte och samverkan 

-vara ett nätverk och verka för en ökad dialog mellan föreningar och med kommunen 

Hur många möten/år 

• 3 möten/år, 2 möten på våren (feb maj), 1 möte på hösten (okt) 

Hur många representanter/förening 

• Max 2 representanter/förening, en och samma person kan representera fler 
föreningar men då ha mandat från respektive förening 

Aktuell information från kommunen 

Lokaler som finns till föreningarnas förfogande kostnadsfritt, Folkets Hus, Bowlinghallens 
konferensrum och Konsthallen biblioteket. Mer info på hellefors.se/kulturfritid/boka lokaler. 

Föreningsbidraget finns att söka för offentliga arrangemang och aktivitet. 2019 betalades ca 
65 tkr ut av budgeterade 100 tkr. Finns mer info påwww.hellefors.se/kulturfritid/kommunala 
bidrag. Kontakta kulturfritidschef vid ev frågor.  

Goda exempel på samverkan mellan olika aktörer är Boosta Hällefors där ett 20-tal olika 
föreningar och andra aktörer, kommunen och RF-SISU Örebro län samverkade under en 
veckas tid och öppnade upp sina verksamheter för att prova på och för utbildning. 
Fokusområde fysisk rörelse. 

https://www.hellefors.se/2.71dc73b713466815fe580002084.html


Ett annat exempel är Taggad 2020, en kulturfestivalshelg i samverkan mellan kommunen, 
studiefrämjandet och föreningslivet. Hela 600 besökare på invigningskvällen. 

Digital anslagstavla är på gång för evenemang där föreningar, företag och andra aktörer kan 
lägga ut sina evenemang. På majmötet bjuds projektledaren för plattformen, Emil Lundkvist 
in. 

Kommunen har haft möte med studieförbunden som söker mer samverkan med 
föreningslivet i kommunen.  

Övriga frågor 

En fråga om sponsring togs upp. En sponsringspolicy är på väg fram. Kommunchefen antog 
utmaningen att presentera förslaget till en sponsorpolicy till majmötet. 

En fråga om kommunens arbete med liderprojekt och ansökan kom upp. 

Kommunstyrelsens ordförande besvarade frågan med att Lider ligger under jordbruksverket 
och att det nu startar en ny programperiod. Förra omgången fick ej kommunen någon 
förfrågan om deltagande och således ej heller ngr pengar. I ”Lider bergslagen” finns nu en 
styrelse som jobbar aktivt med frågan där bl a Hällefors kommun visat intresse för att söka 
pengar till landsbygdsutveckling. Förslag att ”lidergruppen” bjuds in till höstens möte i okt. 

Idrotten efterfrågade en on-line utbildning. Det ska vi absolut ordna tillsammans med RF-
SISU Örebro. 

Hurtigtorpet 

Hur hyr man fastigheten? Hänvisning till fastighetschefen. 

Vad händer med de sönderkörda spåren? Svea skog bär ansvaret. Viktigt att kommunen 
säkerställer att det blir rätt gjort. Kommunchefen tar med sig synpunkterna. 

Idrotten vill ha ett möte omgående. Ett möte är inplanerat under våren. Kulturfritidschefen 
återkommer med datum och inbjudan. 

Idéer om grupputskick med information, sms lösningar kom upp. Kommunen tar med sig 
idéerna. 

En evenemangslista fylldes i under mötets gång och några föreningar tog också tillfället i akt 
att informera om framtida evenemang. Sammanställd lista finns på hemsidan, under 
kulturfritid/föreningar/föreningsråd. 

Föreningsrådet kan hitta minnesanteckningar mm på kommunens hemsida: 
www.hellefors.se/kulturfritid/föreningar/föreningsråd 

Föreningar kan med fördel maila in ev frågeställningar inför föreningsrådets framtida möten. 



Utvärdering av mötet 

Bra. Finns hopp för föreningsrådet i Hällefors. Sprid gärna till fler föreningar. 

 

Mötesdatum 2020 

11 maj kl 18 i kommunhuset 

19 okt kl 18 i kommunhuset 

Ordförande tackar alla för ett bra möte! 

 

Vid pennan 

Kicki Johansson 

 

 

 

 

 


