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1. Föreningsbesök
Höörs IS
Fotbollsföreningen har visat svagt intresse av att träffa mig, friidrottssektionen träffade
jag i januari. Jag upplever att det är en stabil förening som hör av sig när de har frågor.
Dock uttryckte de en viss oro över generationsskifte i styrelsen då en del av de som
sitter med börjar bli lite till åren och en del vill sluta även om det inte är av åldersskäl.
Jag har mejlat föreningen och erbjudit dem ett föreningsbesök och väntar på svar från
dem.
Kang Jae Taekwondoklubb
God kontakt med föreningen. Medverkade på vårt 2 dagars aktivitetsledarläger i mars
med tre personer. Upplevde enligt feedback från föreningen det positivt och
inspirerande att vara på lägret och ska jobba vidare med det aktuella materialet nu i
höst. I januari var jag i föreningen och försökte få igång lärgrupper, detta går lite trögt
och man har inte riktigt lyckats med det än, men vi fortsätter det arbetet.
Höörs Muay Thai IF
Ett trevligt besök i början av året där idrottskonsulenten fick prova på föreningens
aktivitet. (finns som film på vår FB-sida).
Föreningen har bra flyt och balans och har inga större önskemål om stöd i nuläget.
Maglasäte IF
Ledare och ordförande deltog på aktivitetsledarlägret i Ystad i mars då temat var:
-

Värdegrund
Konflikthantering och kommunikation
Varför lämnar barn- och ungdomar idrotten

En uppföljning gjordes med deltagarna i maj där det bestämdes att ledarna skulle få
möjlighet att arbeta enhetligt med värdegrunden i föreningen. I juni träffade jag ledare
för alla åldersgrupper, presenterade och diskuterade olika sätt för detta, bla FÖRsnack.
Föreningen har länge velat ha en utbildning för sina ledare i Basal idrottsmedicin. I
februari blev det äntligen av och 9 ledare deltog på den 6 tim. långa utbildningen.
Föreningen är kontaktad för uppföljning av detta arbete.
Bosjöklosters golfklubb
I mars var jag på besök i föreningen som skulle söka pengar för att anlägga en
”footgolf”-bana. Föreningen presenterade sin plan och vi diskuterade alternativ för hur
detta skulle se ut. Föreningen fick lite stöd i ansökningsförfarandet och beviljades
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senare 800 000 kr för detta. Syftet är att bredda verksamheten och erbjuda en ny
aktivitet för bla juniorer. Man kommer att anlägga banan så att den är tillgänglig för
alla oavsett ev. rörelsesvårigheter. Arbetet påbörjas enligt plan i höst och beräknar vara
klart under säsongen 2021. Detta arbete kommer att följas av mig.
Norra frosta jaktskytteklubb
I Covid-19 – tider hade jag och Janine ett telefon-möte med en avstämning kring
klubbens verksamhet. Föreningen vill ha hjälp med IdrottOnline och fick kontakt med
Pia Bergknut, sakkunnig på området. (kurs erbjuds i Höör den 4 nov.) Även
föreningens bokföring var något man behövde stöd med och var intresserade av en del
utbildningar som vi erbjuder. Mejlkontakt och uppföljning under hösten.
Ringsjöortens RF
Under en längre tid har föreningen haft problem med konflikter. RF-SISU har stöttat
och varit i kontakt med olika personer både i styrelsen och upprörda medlemmar som
ringt och hört av sig. I maj var jag där tillsammans med representanter från Skånes
Ridsportförbund och deras regelbundna ”check” av föreningens verksamhet
(hästhållning, säkerhet mm.) Stallchef och den dåvarande ordförande var på plats.
Kort tid därefter avgick ordförande och jag kommer under hösten att ta kontakt med
föreningen och stämma av hur de har det samt erbjuda vårt stöd.
Hörby/Höör tennisklubb
Föreningsbesök och överlämning av ny ”barnidrottsskylt” i juni. Föreningen vill söka
bidrag till padelbana och hade en del frågor kring det. Frågan är också ställd till dem
om de vill medverka som en aktör i STARKA (i Hörby) nu i höst.
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2. Förenings/kommunträff den12 februari
På den årliga kommunträffen i som arrangerades i samarbete med Höörs kommun
deltog 7 föreningar:
Höörs IS
Höörs Skytteförening
Mix IF
Bosjökloster Golfklubb
Höörs kanotklubb
Norra Rörums gymnastikförening
Höörs Muay Thai IF
Programmet för kvällen var:
Barnkonventionen blir lag 2020.
- Vad innebär det för föreningarna?
Folkbildning
- Vad menas med det och hur gynnar
det föreningarna?
Nyheter från RF-SISU Skåne
- Namnbyte
- Nya stödformer
Återkoppling rörande ämnena kommer att ske under hösten.

3. IdrottOnline Workshop – digital
I juni erbjöds en digital workshop i IdrottOnline för alla idrottsföreningar i Höör. En
förening från kommunen deltog, Mix IF.
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4. Övrigt
H 65 Höör
I vintras var juniorlaget på spelarläger i Hallaskog under två dagar och arbetade med
värdegrundsarbete samt materialet FÖR-snack. Man hade en kostföreläsning med
efterföljande praktiska moment i form av matlagning med recept från föreläsaren
under de två dagarna. Tränarna i laget har slutat efter säsongen, kontakt är tagen med
nya tränarduon för uppföljning och vidare arbete.
Min ambition är att denna höst vara i kontakt med samtliga föreningar i kommunen
och göra 6 fysiska föreningsbesök under hösten. (se nedan)

Budo Höör Idrottsförening
Friskis & Svettis Höör/Hörby – Bokat möte i september
Frosta Hockey
Frosta Innebandyförening
Frosta Multisport
Gamla Boo Vattenskid Club
Höörs Brottarklubb
Höörs Gymnastikförening – Ambition att besöka
Höörs Idrottssällskap – Ambition att besöka
Höörs Kanotklubb
Höörs Klätterklubb
Höörs Konståkningsförening – Ambition att besöka
Höörs Skate förening
Höörs Skytteförening
Norra Rörums Gymnastikförening – Ambition att besöka
Ringsjö Simklubb
Snogeröds Idrottsförening
TiP Generations Höör – Ambition att besöka
Tjörnarps Boll- o Idrottsförening
ToigyeTaekwondo Höör
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