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§ nr

Fritidsnämnden

27.02.2020

1-3

FN 1 §:

Konstaterande av sammanträdets laglighet och beslutförhet

FN 1 §:

BESLUT:
Fritidsnämnden konstaterade att mötet var lagenligt sammankallat
_______________

FN 2 §:

Protokolljustering
Fritidsledarens förslag:
Fritidsnämnden utser Filip Blomberg och Dennis Gatelin till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum måndagen den 02.03.2020 i kommungården.

FN 2 §:

BESLUT:
Fritidsnämnden utser Filip Blomberg och Catrin Häggblom till protokolljusterare.
Protokolljustering äger rum måndagen den 02.03.2020 i kommungården.
_______________

FN 3 §:

Godkännande och komplettering av föredragningslistan

FN 3 §:

BESLUT:
Fritidsnämnden godkände föredragningslistan
_______________

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 2
§ nr

Fritidsnämnden

27.02.2020

4

FN 4 §

HIK , HUF och 4 H bidrag 2020
Grundbidrag,aktivitets bidrag och renoverings bidrag har anhållits från kommunen
enligt följande
Hammarlands Idrotts klubb (HIK)
grundbidrag
21000 eur
aktivitets bidrag
9350 eur
Renoveringsbidrag
5000 eur
Extra aktivitetsbidrag
2500 eur
(utbetalas för ny eller förnyad aktivitet)
Hammarlands Ungdomsförening(HUF)
Grundbidrag
18000 eur
Aktivitetsbidrag
12000 eur
Renoveringsbidrag
5000 eur
4H
Aktivitetsbidrag

2000 eur

Fritidsledarens förslag
Bidraget till HUF och 4h betalas enligt tidigare beslut, HIK kan lyfta bidraget efter
godkänt årsmöte och tillsättande av ansvarig styrelse

FN 4 §

BESLUT
Fritidsnämnden beslöt efter omröstning (4-1) att Bidraget till HUF ,HIK och 4h
betalas enligt budget

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Fritidsnämnden

FN 5 §

27.02.2020

SIDA 3
§ nr

§5-6

Fritidsnämndens Ansvarsområden , fördelning
Fritidsledarens förslag:
Fritidsnämnden går igenom intruktion för fritidsnämnden och beslutar om hur
ansvarsområden kan göras inom nämnden

FN 5 §

BESLUT:
Fritidsnämnden gick igenom instruktionen för fritidsnämnden ,samt tog beslut på att
aktivera sig i de olika verksamheter som fritidsnämnden ansvarar för genom att
aktivt delta på fältet i mån av möjlighet, enligt följande Catrin H följer upp HIK,
Filip B följer upp HUF, Adrian S /Jesper S följer upp uteanläggningarna och
Dennis G följer upp Mackmek och 4H

FN 6 §

Bistå med renoveringsbehov HIK ,prioritering enligt budget
Fritidsledarens förslag:
Fritidsnämnden / HIK tar hjälp av ”proffs” för att utreda fasad, avrinning och
basturenoverings behov på Hammarvallen

FN 6 §

BESLUT:
Fritidsnämnden beslöt att erbjuda HIKs nya styrelse hjälp med att anlita ”proffs med
HIK hjärta” att hjälpa till med basturenovering och inspektion av Hammarvallens
klubbhus utsida

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

SIDA 4
§ nr

27.02.2020

7-8

Fritidsnämnden

FN 7 §

Samarbete HIK och HUF
Fritidsledarens förslag:
Fritidsnämnden diskuterar hur man skulle gör driften av föreningarna lättare
och effektivare

FN 7 §

BESLUT:
Fritidsnämnden föreslår att HIK och HUF skall utöka samarbete med tex
städfunktion,bokföring och aktiviteter

FN 8 §

Övriga ärenden ,till kännedom mm
Fritidsverksamheter vår 2020 information
Måndagar
15.00 – 16.30 bollspel /innebandy
18.30 – 20.30 Mack Mek
Tisdagar
15.00Starka barn åk 3
18.00 – 19.00 Dans (Hammarbo)
18.30 – 21.30 Hammarbo undomskväll åk 6 -

Onsdagar

Torsdagar
14.00-16.00 Öppet hus åk 1 – 4
18.30 – 20.00 Friidrott samarbete med HIK och EIK
18.30 – 21.30 Hammarbo undomskväll åk 6 Fredagar
13.00 – 16.00 Simning i Mariebad
Övrigt:

FN 8 §

BESLUT
Fritidsnämnden fick information om dagsläget för fritidsverksamhet i kommunen

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

HAMMARLANDS KOMMUN

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Organ

Sammanträdesdatum

Protokolljusterarnas signaturer

____________________

Utdragets riktighet bestyrker

____________________

__________________________________________

SIDA 5
§ nr

Hammarlands kommun
ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE OCH BESVÄRSANVISNING
Organ

Sammanträdesdatum

Paragrafer

Fritidsnämnden

21.09.2016

1-7

BESVÄRSFÖRBUD
Vad förbudet grundar sig
på

Eftersom nedan nämnda beslut endast gäller beredning eller verkställighet, kan
kommunalbesvär enligt 112 § i kommunallagen inte anföras över beslutet.
Paragrafer:
§§ 1
________________________________________________________________________
Besvär kan inte anföras över nedan nämnda beslut, eftersom ett skriftligt rättelseyrkande
enligt § 110 i kommunallagen kan framställas över beslutet:
Paragrafer:
§
________________________________________________________________________
Enligt 5 § 1 mom. I Förvprocesslagen/annan lagstiftning kan besvär inte anföras över
nedan nämnda beslut.
Paragrafer och grunder för besvärsförbudet.

ANVISNING FÖR RÄTTELSEYRKANDE
Myndighet till vilken
rättelseyrkande kan
framställas samt tid för
yrkande av rättelse

Den som är missnöjd med nedan nämnda beslut kan framställa ett skriftligt
rättelseyrkande. Myndighet hos vilken rättelse yrkas, myndighetens adress och postadress:
Organ
Fritidsnämnden i Hammarland, Klockarvägen 3, 22240 HAMMARLAND
Paragrafer:
§
Yrkandet skall framställas inom 14 dagar från delfåendet av beslutet.
Protokollet är framlagt till påseende den 23.09.2016
Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

Rättelseyrkandets innehåll

Av rättelseyrkandet skall framgå yrkandet och vad det grundar sig på. Yrkandet skall
undertecknas av den som framställer det.

BESVÄRSANVISNING
Besvärsmyndighet och
besvärstid

I nedannämnda beslut kan ändring sökas skriftligt genom besvär.
Ändring i ett beslut med anledning av rättelseyrkande kan sökas genom kommunalbesvär
endast av den som framställt rättelseyrkandet. Om beslutet ändrats med anledning av
rättelseyrkandet, kan ändring i beslutet sökas genom kommunalbesvär också av den som är
part eller av en kommunmedlem.
________________________________________________________________________
Besvärsmyndighet, adress och postadress
Ålands förvaltningsdomstol, Torggatan 16, 22100 MARIEHAMN

Kommunalbesvär, paragrafer

Besvärstid
30 dagar

Förvaltningsbesvär, paragrafer

Besvärstid
dagar

Annan besvärsmyndighet, adress och postadress
paragrafer

Besvärstid
dagar

Besvärstiden börjar från delfåendet av beslutet.

Besvärsskrift

I besvärsskriften skall uppges
- ändringssökandens namn, yrke, boningsort och postadress
- vilket beslut som överklagas
- vilka ändringar som yrkas i beslutet
- motiveringarna till att beslutet bör ändras
Besvärsskriften skall undertecknas av ändringssökanden själv eller av den som författat
skriften. Om endast den som författat besvärsskriften undertecknar den , skall också hans
yrke, boningsort och postadress anges.
Till besvärsskriften skall fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt
bestyrkt kopia och intyg om den dag från vilken besvärstiden skall räknas. Ombud skall
vid behov bifoga fullmakt (FörvProssL 21 §)

Inlämnande av
besvärshandlingarna

Besvärshandlingarna skall lämnas till besvärsmyndigheten före besvärstidens utgång.
Besvärshandlingarna kan även sändas med post eller genom bud, men i så fall på
avsändarens eget ansvar. Handlingarna skall lämnas till posten i så god tid att de kommer
fram under besvärstidens sista dag innan ämbetsverket stängs.
Besvärshandlingarna kan även lämnas till:
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________
Besvärshandlingarna skall lämnas till 1):
Namn, adress och postadress

Paragrafer

________________________________________________________________________

Tilläggsuppgifter

Detaljerad anvisning för rättelseyrkande/besvärsanvisning fogas till protokollsutdraget.

1) Om de skall lämnas till någon annan än besvärsmyndigheten

