Protokoll fört vid styrelsemöte med Framtid Borensberg, med deltagande
intressenter för byggandet av idrottshall i Borensberg

Plats:

Svanen (Tranan)

Tid:

Tisdagen 4/11 2014 klockan 1830

Närvarande:
Yngve Folkesson, Conny Ringvide, Anette S-Tevell (1830-1920 samt 2000-ff), Jan Ivarsson,
Christer Svenstedt (1910-ff), Carl-Magnus Johansson (2000-ff), Kjell Karlsson (2030-ff), Bengt-Erik
Brandt (Kristbergs IF), Ingemar Brandt (Kristbergs IF), Robert Humla (BIF)
§ 1. Mötet öppnas
Ordföranden Yngve Folkesson hälsade mötesdeltagarna välkomna och förklarade mötet öppnat.
§ 2. Godkännande av dagordning
§ 3,5 enligt nedan tillkom
§ 3. Sekreterare för mötet
Conny Ringvide valdes som sekreterare.
§ 3,5. Föregående protokoll
Protokollet genomlästes och godkändes.
§ 4. Deltagarlista
Enligt punkt närvarande ovan.
§ 5. Genomgång av erforderliga tider för sporthall
Kristbergs IF anmäler att de under del av vinterhalvåret (3 månader) tränar inomhus och därefter
utomhus. Idag sker träning 2 gånger per vecka och 2 timmar varje gång. Under jul- och
nyårshelgen pågår verksamhet under 4 dagar á 10 timmar. Tider för FOTSAL (inomhusfotboll)
önskas
BIF spår en framtid med 15 lag i träning. De önskar 3 tim x 15 lag per vecka under främst
vinterhalvåret (vecka 45—16). 5 lag antas spela FOTSAL = 5 x 16 timmar. Det vore intressant med
en ungdomscup under 5 dagar i några helger. Utöver ovanstående tillkommer innebandy.
Gymnastikföreningen genomför idag verksamhet om 970 – 1000 timmar per år varav huvuddelen
sker i Dansäterskolan. Halltiderna räcker inte till varvid de får säga nej till ett antal
barn/ungdomar/vuxna som är intresserade. Behovet inom 5 år skulle kunna vara 1500 timmar
per år. Utöver detta tillkommer tider för truppgymnastik.

IBC anmäler att de idag har cirka 30 timmars träning plus matchtider cirka 3 – 12 timmar. Detta
kan behöva utökas redan till nästa säsong tack vare bra uppslutning hos nystartade lag. Säsongen
sträcker sig från september till och med mars.
Totalbehovet för ovanstående verksamheter ligger idag på cirka 4000 timmar per år.
Stora synergieffekter kommer att erhållas då Borensberg får en ny hall.
§ 6. Eventuellt ökade aktiviteter i ny hall
Intresse för följande verksamheter finns: Bordtennis, handboll, vollyboll, basketboll, tennis,
badminton, dans, modellflyg och troligen mer. Det bör finnas plats på läktare för minst 500
personer. Hallen bör ha fullmått vilket innebär följande golvyta: längd 42 meter samt bredd 25
meter.
§ 7. Möte med kommunledningen. Tid och plats
Ordföranden sänder en skrivelse till Motala kommun angående ny hall. Kommunen inbjuds (3
alternativ) till möte med Framtid Borensberg samt berörda föreningar.
§ 8. Vilka skall inbjudas
Kommunen bör avdela de som är berörda i frågan vid ovanstående möte. Vore lämpligt om både
politiker och tjänstemän vore närvarande.
§ 9. Överlämnande av skrivelse till kommunen
Enligt § 7 ovan. Skrivelsen går även ut till berörda föreningar.
§ 10. Pressinbjudan
Ordföranden bjuder in pressen.
§ 11. Övriga frågor
Intet.
§ 12. Mötet avslutas
Ordföranden tackade för visat intresse och avslutade mötet klockan 1930.
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Ordförande
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Conny Ringvide

Yngve Folkesson

