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Ändamål & Riktlinjer
Idrottsrådet i Varbergs kommun bildades 2007 på initiativ av Hallands Idrottsförbund. Rådet är en vald
arbetsgrupp som företräder idrotten inom kommunen, med ett strikt medlemskap i Riksidrottsförbundet.
En grundpelare är att som ledamot i Idrottsrådet eller som idrottsombud företräder man inte någon
specifik idrott eller idrottsförening. Att vara verksam i rådet eller som ombud innebär att i ett samarbete
verka för bredd- och elitidrottens möjligheter till en bra funktion och utveckling.
Idrottsrådets syfte och primära uppdrag är att i övergripande strategiska frågor vara idrottsrörelsens
språkrör i dialogen med Kultur & Fritid, i ärenden och frågor som berör idrotten. OBS: Det är berörda
nämnder och tjänstemän som beslutar i alla ärenden, vilka diskuteras parterna emellan.
Idrottsrådets verksamhetsår följer kalenderåret. Idrottsrådet skall bjuda in till ett allmänt föreningsmöte
varje ojämnt årtal, eller när behov anses föreligga.
Idrottsrådet skall bestå av fyra till sex ledamöter. Val av ledamöter till Idrottsrådet sker formellt vid rådets
ordinarie föreningsmöte. (Ojämnt årtal) Någon valberedning finns inte utan Idrottsrådet lämnar förslag på
ledamöter att ingå i rådet inför föreningsmötet. Målet är ett 50/50-förhållande mellan kvinnor och män.
Utbyte av ledamöter ska ske med hänsyn till rådets funkton och stabilitet, samt med en fungerande
överlappning över tiden. Vid ledamots utträde mellan ordinarie föreningsmöten utser Idrottsrådet
ersättare fram till nästa ordinarie föreningsmöte.
Hallands Idrottsförbund samt SISU utser var sin delegat att ingå som fasta adjungerande ledamöter i
rådets ordinarie arbetsgrupp.
Parallellt med Idrottsrådet skall finnas totalt 8-12 idrottsombud, varav rådet för att öka kontinuiteten
utser 4-6 nya ombud i november månad varje kalenderår. Ombuden skall fungera som idrottsliga
kontaktytor mellan Idrottsrådet och idrottsrörelsen. Grundtanken med idrottsombud är att nå ut i ett
idrottsligt nätverk för att skapa en så bred delaktighet som möjligt.
Förtydligande av Idrottsrådets syfte och uppdrag:
• Att på ett opartiskt sätt och efter bästa förmåga bevaka och främja värden av gemensamt intresse för idrotten i
sin helhet inom Varbergs kommun, och därmed skapa möjligheter för idrottsföreningar att bedriva och utveckla
en aktiv och bred idrottslig verksamhet.
• Att som språkrör för kommunens idrottsföreningar via en aktiv och god dialog med kommunens företrädare
främja samråd och samarbete på ett positivt och utvecklande sätt.
• Att arbeta för ett gott förhållande mellan kommunens idrottsföreningar och inte ta ställning varken för eller emot
någon speciell idrott/förening/nätverk, utan verka för idrottens gemensamma mål och utveckling.
• Att om så önskas företräda idrotten vid samordnade uppvaktningar och rådslag mot kommunen.
• Idrottsrådet ska sammanträda minst fyra gånger per år och därutöver när så anses lämpligt.
• Att minst två gånger per år träffa Kultur & Fritids politiker och tjänstemän för att inhämta information samt
presentera önskemål och synpunkter från kommunens samlade idrottsrörelse.
Idrottsrådets interna struktur, m.m.
Inom Idrottsrådet ska finnas följande utsedda funktioner: Ordförande, sekreterare samt en mediakontakt.
Idrottsrådet utför inom sig lämplig konstituering.
Rådets ordförande och sekreterare har fullmakt att var för sig underteckna rådets utgående handlingar.
Ovanstående brevhuvud skall användas på alla protokoll och officiella handlingar. (Idrottsrådets signum)
Hallands Idrottsförbunds representant i rådet ska bistå med administrativ hjälp, ta fram statistik och faktaunderlag
samt verkställa praktiska åtgärder när rådet så önskar.
För att handlägga specifika frågor eller ärenden kan Idrottsrådet utse en arbetsgrupp med passande bakgrund för
ärendet. I en arbetsgrupp kan ingå adjungerande personer utanför Idrottsrådet.
Idrottsrådet ska under första kvartalet varje år kalla valda idrottsombud till ett informations- och samrådsmöte. Vid
detta möte ska Idrottsrådets mötesplan för verksamhetsåret presenteras. Alla mötesnoteringar m.m. skall skickas ut
till idrottsombuden.
Idrottsrådets mötesnoteringar ska delges Kultur o Fritid samt läggas in på K o F:s hemsida/Idrottsrådet.
Denna handling kan löpande revideras och gäller omgående när Idrottsrådet har godkänt ändringen.
Följande dokument är framtagna för att styra Idrottsrådets arbetssätt och möten:
1) Ändamål – Riktlinjer
2) Handläggning av inkomna ärenden 3) Stående mötesagenda 4) Ärendejournal

