
 

Hällefors föreningsråd 2022-11-15,  Kl 18:00-20:00 i Bowlinghallen 

Välkomna 

Rådets ordförande tillika kommunstyrelsens ordförande, Annalena Järnberg hälsade alla  
välkomna till höstens föreningsråd. Sekreterare för mötet Kicki Johansson,KulturFritidschef 

Presentationsrunda 

16 st föreningar är anmälda varav 1 lämnade återbud. 19 personer representerade och 
presenterade sig för varandra.  

Föregående minnesanteckningar 

Föregående minnesanteckningar från 31 maj, med Sikfors Ryttarsällskap som värd föredrogs. 

Bl a guidade föreningen runt på sin fina anläggning och mötet hade besök av Badhusets 
projektledare Peter Wiker som berättade om bygget av Badhuset. På ett av vårens möten 
kommer Orienteringsklubben att vara värd för mötet. Minnesanteckningarna finns att läsa på 
hemsidan hellefors.se/kulturfritid/föreningar/föreningsråd. 

Kulturfestivalen Taggad 2023 

Information om Kulturfestivalen föredrogs av projektledaren Tina Sjöholm. Folkets Hus är 
platsen och den 27-29 januari är datumet. Årets tema är Omtanke och, tänk om…-hållbarhet. 

Syftet är att skapa mötesplatser för kulturen och att fler få ta del av olika kulturyttringar som 
dans, musik och mat. Man söker fler föreningar som vill vara med och bjuder in till möte den 
1 dec kl 18 i Kyrkans församlinghem. Kontakt uppgifter finns på hemsidan,www.taggad.se 

Presentation av fotbollsföreningen Hällefors AIF-Ordf Bary Nehad 

Denna kväll gjordes ett nedslag i Hällefors AIF och lite mer som ordförande inledde med att 
säga att föreningen erbjuder lite mer än enbart fotboll. Ca 120 medlemmar varav många är 
utrikesfödda. 

Alla är välkomna till HAIF oavsett ekonomiska förutsättningar. 200 kr är medlemsavgiften men 
har man knappa ekonomiska förutsättningar så ska det inte vara avgörande för 
medlemskapet. Föreningen erbjuder lovverksamhet då många barn inte har möjlighet att resa 
eller på annat sätt delta i aktiviteter. 

En tjejsatsning med 4 unga kvinnliga ledare är en förutsättning för att många flickor med 
utrikesfödda föräldrar ska kunna delta i tjejsatsningen. Föreningen har också startat upp 



”träning för kvinnor” då oftast pappor är med vid matcher o träning och nu får mammorna 
chansen. 14 st har träffats regelbundet i sporthallen 

Spontanfotboll för 15-18 åringar erbjuds 1ggr/v med en ledare och det är anpassat och 
flexibelt, inga tvång på närvaro utan man kommer om det passar-spontanfotboll. 

Läxläsning har också erbjudits tidigare i klubbhuset före träning och det har varit värdefullt för 
många av föreningens medlemmar. Klubbhuset är ett viktigt nav i föreningen. 

Bilbingo på sommarhalvåret med tusentals besökare och det är tack vara HAIF som en 
konstgräsplan nu är på väg att anläggas på Hällevi. 5 milj beviljat av Allmänna arvsfonden. 

Utmaningen i föreningen är ledarbrist, mycket arbete med att få ihop bilar till bortamatcher 
och även ideellt arbete till ex till bilbingon, kiosken och styrelsen. 

Diskussion följde ang Föreningars utmaningar  

Många föreningar som känner igen HAIF:s utmaningar i ledarbristen, att nå ut och för att få 
fler ledare att engagera sig i det ideella föreningslivet. Hur kan föreningslivet hjälpas åt, hitta 
samarbeten och hur når man varandra på ett enkelt sätt.  

Föreningen Djurskyddet-Vilsna tassar kan exempelvis hjälpa till att sätta upp information i 
skolan. Förslag som digitalt forum, en facebooksida-ideella hjälpen för föreningslivet, kan man 
använda kommunens facebook, mm. Fysiska möten för att skapa relationer är viktiga 

Förslag på att bjuda in Karlskogas föreningssamarbete ”Möckelföreningarna” som är en 
”paraply organisation” som består av föreningslivet och bygger på samverkan. Kooperativet 
”Möjligheternas hus” i Hällefors har funderingar att starta typ ”Möckelnföreningarna” i 
Hällefors. 

Liten ”bikupa” innehåll och önskemål till framtida föreningsråd.  

Se särskild sammanställning.  

Vad är på gång i föreningslivet 

Bridgeklubben bjuder in till nybörjar kurs i bridge den 23 januari. Fokus att rekrytera fler yngre 
utövare men alla som har tålamod och kan sitta koncentrerat i några timmar är välkomna. 

Grythyttans IF fyller 75 år och ska ha en utställning på biblioteket i Grythyttan under december 
månad. Ett kollage av bilder från föreningens historia, då och fram till nu visas upp. 

Ornitologiska föreningen fyller 40 år och firar detta med kalas för 60 personer där bl a en av 
Sveriges främsta ornitologer är inbjuden. 

Orienteringsklubben fyller70 år och ska fira med bl a värdskapet för DM i nattorientering den 
22 sep-2023. Lång framförhållning då många tillståndsansökningar kräver tid. 



Hällefors brukshundklubb fyller 60 år och HAIF har fyllt 100 år och det firas i samband med 
invigningen av konstgräsplanen i maj 2023. 

Hockeyklubben har fått förfrågan att stå värd för TV-pucken i sep 2023. En intresseanmälan 
ska skickas och föreningen behöver svar från kommunen då en förutsättning är att 6-7 lag  
erbjuds övernattnattning i skolan, i en inomhushall el liknande. Kultur- och fritidschefen tar 
med och lyfter frågan. Kort om tid så Svar krävs inom ca en vecka.   

Aktuellt från kommunen 

Kommunens badhuschef Pia Ljungqvist informerar. Två badvärdar är anställda fr o m 17 okt. 
Bygget är försenat och slutbesiktning i slutet på mars. Avgifter beslutas av politiken och 
öppettider utifrån nuvarande personalstyrka. Badhuset kommer bl a att erbjuda 
pensionärssim, babysim, simprov, allmänhetens bad, lovaktiviteter. Aktivitetslokalen på andra 
våningen är bl a för daglediga då skolan har behov av inomhushallarna. Aktiviteter som 
motionsgymnastik, yoga, mattcurling och bordtennis kan vara lämpliga där. 

Så jobbar kommunen i energifrågan 

I dagsläget finns inga sparåtgärder för kommunens idrotts-anläggningar och inga planer på att 
minska vinter el julbelysning. Se mera tips på minskning av elförbrukningen på hellefors.se 

Leader Bergslagen 

41 miljoner har beviljats för åren 2023-2027. Leader Bergslagen ska stödja 
landsbygsutveckling. Den ska stärka den lokala befolkningens tillgång till infrastruktur, 
förbättra levnadsvillkoren inkl fritid, kultur mm som utgör förutsättningar för attraktivt 
boende, ungas delaktighet, företagsutveckling och civilsamhället. 

Informationsmöten på Zoom 7 och 14 december kl 17-18:30. Mer information, anmälan och 
kontakter på hemsidan: leaderbergslagen. eu  

Övriga frågor 

Na och Filipstadstidningen bjuds in till nästa föreningsråd. För att om möjligt få ut budskapet 
om föreningslivets utmaningar bl a att rekrytera fler ideella. 

Vi vill gärna ha fler föreningar, precis som HAIF, som vill berätta om sin förening. 

Bowlinghallens konferensrum är gratis att låna för föreningslivet i Hällefors. 

 Nästa Möte: I slutet av februari. Fokus på att bjuda in Möckelnföreningarna och att diskutera 
kommunikation, hur nå ut och hur kan föreningslivet hjälpas åt att samverka! 

Annalena avslutar med att tacka alla för ett bra möte och viktiga diskussioner! 

        


