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Investeringsbidrag - Ringsjö simklubb
Sammanfattning av ärendet
Idrottsföreningen Ringsjö Simklubb söker bidrag för inköp av en portabel
tidtagningsutrustning till banorna i Lågedammsbadet.

Beskrivning av ärendet
Ringsjö simklubb bildades 2017 och har sedan dess vuxit till dagens cirka
80 medlemmar. För att ytterligare utvecklas och attrahera fler barn, unga
och vuxna till att börja simma vill nu klubben börja arrangera tävlingar.
För att få arrangera tävlingar krävs det att man har ett tidtagningssystem
som är godkänt av Svenska Simförbundet.
Föreningen har fått en offert på tidtagningsutrustning för 8 banor,
igångsättning, hyra av ett dataprogram för att hantera tider osv samt en
funktionärsutbildning. Detta till ett totalt pris av 372 713 kronor.
Utrustningen är portabel vilket innebär att det inte påverkar badets övriga
verksamheter under de tider när det inte är tävling.
Analys och förslag
Föreningen har gjort ett gediget arbete i att söka pengar från andra håll
och finansierar stora dela av köpet genom egen kassa. Föreningen har
beviljats 175 tkr kronor i bidrag från Sparbanksstiftelsen och har
budgeterat med egen finansiering motsvarande 148 tkr. Återstående 50
tkr, vilket motsvarar 13% av investeringsbeloppet, söker föreningen av
Hörby Kommun.
Föreningen bedriver mycket tävlingsverksamhet och är iväg på många
tävlingar runtom i framförallt Skåne, men även övriga landet. Om de
investerar i egen tidtagningsutrustning får de möjlighet att träna på att
tävla även på hemmaplan i sin trygga miljö. Föreningen skriver också att
möjligheten att arrangera tävlingar kommer göra att föreningens ekonomi
stärks och satsningar på träningsläger, utbildningar osv kan genomföras.
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Förvaringsmöjligheterna på Lågedammsbadet är starkt begränsat varav
föreningen inte kan räkna med att kunna förvara sin utrustning där. Detta
är föreningen medvetna om och accepterat.
Förvaltningens förslag till beslut
Kultur- och Fritidsnämnden beslutar att bevilja Ringsjö simklubb 50.000 kr
för inköp av mobil tidtagningsutrustning
Beslutsunderlag
Ansökan investeringsbidrag Ringsjö simklubb
Offert tidtagning Ringsjö simklubb
Beslutet skickas till
Ringsjö simklubb
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