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Information från Sörmlandsidrotten
Amanda Nordlie, idrottskonsulent med ansvar för Trosa, berättade om
Sörmlandsidrottens uppdrag och vilket stöd de kan utgöra för föreningsliv och
kommun.
I överenskommelsen mellan Sörmlandsidrotten och Trosa kommun 2019–2020
ingår att SI ska stärka idrottens organisationer, tränare och ledare, integrera
folkhälsoperspektivet i föreningslivet, samt erbjuda nätverk och mötestillfällen.
Idrottskonsulenterna stöttar även föreningarna i sin utvecklings- och
utbildningsverksamhet, med bred kompetens och erfarenhet.
Amanda kommer att vara föräldraledig under 2019. Under den perioden går hennes
kollegor Sarah Wårdemark och Kerim Sehovic in och stöttar föreningarna i Trosa
kommun.

Bidragsöversyn
Under 2019 genomförs en bidragsöversyn i samarbete med organisationen
Utvärderingsringen.
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Översynen omfattar samtliga föreningsbidrag, inkl. kontantstöd och
lokalsubventioner, samt beräkning av kostnadstäckning för egendrivna lokaler.
Föreningar som äger egna lokaler/anläggningar kommer att kontaktas av
Utvärderingsringen. Samtliga föreningar kommer att kontaktas av
Utvärderingsringen för frivillig medverkan i utvärderingsenkät med fokus på
bokning och bidrag.
Under tiden som översynen genomförs kommer inga utvecklingsbidrag för
lokal/anläggning att hanteras. Alla övriga bidrag – aktivitetsbidrag, driftbidrag,
ledarutbildningsbidrag och utvecklingsbidrag för verksamhet – är sökbara som
vanligt.
Resultatet från översynen kommer att ligga till grund för ev. revidering av
föreningsbidrag och hyrestaxor. Nya beslut om bidrag och taxor tas i
kommunfullmäktige i slutet av 2019.
Från Trosa-Vagnhärads tennisklubb ställdes frågan om översynen kan utvidgas till
att även inbegripa en analys av föreningarnas kostnader och tidsåtgång för
administrativa funktioner, t.ex. kansli och liknande. Frågan har ställts till
Utvärderingsringen, som funderar över möjligheterna och återkommer till Trosa
kommun.

Interbook GO
https://trosa.ibgo.se
Interbook GO är Trosa kommuns portal för lokalbokning och bidragsansökan.
De allra flesta föreningarna har fått en profil i föreningsregistret. Saknas din
förening i registret, kontakta Sara Fältskog Eldros.
Samtliga registrerade föreningar har fått inloggningsuppgifter. Saknas era
inloggningsuppgifter, kontakta Sara Fältskog Eldros.
Samtliga bidragsansökningar ska göras via portalen.
Utbildning för föreningar: Trosa kvarn, tisdagen den 26 februari, kl. 18:00-20:00
OSA: senast tisdagen den 19 februari.
Inbjudan mailas ut separat.

Kundenkät 2018
En enkät med frågor om kultur- och föreningsenhetens service skickades ut till
samtliga föreningar i november. Enkäten besvarades av 40 respondenter: 19
idrottsföreningar (7 st. 2017), 14 kulturföreningar (10 st. 2017), 7 sociala
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föreningar (2 st. 2017)
1. Jag är nöjd med kultur- och föreningschefens service och bemötande
Nöjdhet: 80 % (91 % 2017)
2. Jag har förtroende för kultur- och föreningsenheten
Nöjdhet: 77 % (84 % 2017)
3. Jag får tillräckligt med information om det min förening behöver veta
Nöjdhet: 81 % (81 % 2017)
4. Jag är nöjd med Trosa kommuns regler för föreningsbidrag
Nöjdhet: 66 % (78 % 2017)
5. Jag är nöjd med tillgången till kommunala lokaler
Nöjdhet: 70 % (58 % 2017)
6. När jag rapporterar fel och brister i lokaler åtgärdas dessa inom rimlig tid
Nöjdhet: 66 % (69 % 2017)

Arrangörsgrupp
Från Trosa Ridsällskap har föreslagits att en arrangörsgrupp/samrådsgrupp eller
liknande bildas.
Behovsidentifiering
Föreningar i Trosa kommun behöver fortbildning, nätverkande, idéutbyten,
samarbeten, m.m.
Förslag på åtgärd
Föreningarna bildar en samverkansgrupp för att arrangera föreläsningar,
gemensamma evenemang och liknande.
Inom denna grupp kan man även diskutera frågor som rör föreningslivet i stort,
t.ex. utveckling av Kultur- och Idrottspriserna, gemensamma läger/prova på-dagar
och mycket annat.
Jeanette Flensburg från TRS har redan anmält att hon gärna ingår i gruppen. Sara
Fältskog Eldros skickar en inbjudan till samtliga föreningar (i första hand
idrottsföreningar) och inbjuder till intresseanmälan, samt sammankallar till
gruppens första möte.

Föreningarnas dag
Den 26 augusti 2018 kl. 10:00-16:00, Hamnängen i Trosa
Totalt 22 föreningar deltog: 8 st. idrottsföreningar, 8 st. kulturföreningar, 6 st.
sociala föreningar.
Informationsbord, idrottsuppvisningar, musikunderhållning, m.m.
Syfte
-

Ge föreningar verksamma i Trosa kommun ökade möjligheter att nå ut till en
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ny och bredare publik
Ge invånarna i Trosa kommun information om vad föreningslivet har att
erbjuda
Skapa en trevlig och gemytlig familjedag med aktiviteter främst riktade mot
barn och unga

Förslag på datum/tid/plats 2019:
Den 25 augusti, kl. 11:00-15:00?, Hamnängen i Trosa
- Trosa kommun står som arrangör och marknadsför evenemanget
- Trosa kommun tillhandahåller el, bord och stolar
- Föreningarna deltar kostnadsfritt och frivilligt
- Föreningarna bidrar till marknadsföring genom egna kanaler
I diskussionen om andra kanaler för att nå ut till möjliga nya medlemmar föreslogs
bl.a. medverkan i VIF:s midsommarfirande på Norrbyvallen, Stadsloppet eller andra
föreningsarrangerade evenemang. Här får varje förening vara proaktiv och själva
söka upp de sammanhang där man vill synas.

Kompiskortet
Vill din förening/verksamhet bidra till att fler kan delta i kultur- och fritidslivet? Då
ska ni ansluta er till Kompiskortet! Kompiskortet ger en person med psykisk
funktionsnedsättning möjlighet att utan kostnad ta med en kompis till ett
evenemang.
Följande arrangörer har anslutit sig till Kompiskortet:
- Friskis & Svettis Trosa
- Trosa bio
- Vagnhärads hembygdsförening
- Trosa-Vagnhärad SK
- Konsthallen S:ta Anna
Anmäl din förening på https://www.trosa.se/kompiskortet-arrangor

Resurser på www.trosa.se
www.trosa.se/foreningsportalen
www.trosa.se/foreningsportalen/foreningsnyheter
www.trosa.se/bokalokal
https://trosa.ibgo.se
Under Föreningsportalen samlar Trosa kommun information om föreningsliv, för
både föreningar och en intresserad allmänhet. Här finns bl.a. aktuella nyheter,
bidragsregler, information om offentliga lokaler och föreningsregister.
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Övriga frågor
Information från fritidsgårdarna
Anneli Bradley, fritidsgårdschef, informerade om ungdomarnas inställning till
utbudet av spontanidrott och fysisk aktivitet. Generellt är unga idag positiva till att
kunna utöva idrott och annan fysisk aktivitet under friare former. Ett exempel på
detta är att de tillfällen då fritidsgården förlägger sin verksamhet till idrottshallen i
Tomtaklintskolan är enormt uppskattade av ungdomarna. Anneli ber därför alla
föreningar att meddela henne om de vet att de inte kan utnyttja en bokad tid i
hallen.
Det finns också ett stort intresse hos ungdomarna att prova på olika idrotter, och
det är fullt möjligt att arrangera en uppvisning/prova på-tillfälle tillsammans med
fritidsgårdarna.
I juni-juli kommer fritidsgårdarna och Trosa-Edanö IBK att arrangera en gemensam
miniturnering.
Miljö- och hälsoskyddsinspektion
Trosa-Vagnhärad Kampförening har under hösten 2018 fått besök från miljöenheten
i Trosa kommun, som inspekterade träningslokalen. Eftersom miljöenheten är en
myndighetsutövande enhet tar de ut en avgift för dessa inspektioner, vilket
föreningen vände sig emot. Frågan om fler föreningar hade varit föremål för
liknande inspektioner ställdes, vilket kunde bekräftas av bl.a. Västerljungs IF. Det
är möjligt att överklaga beslut från miljöenheten, men inte undkomma avgifter eller
tillsyn.

Sara Fältskog Eldros
kultur- och föreningschef

