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§49 Ansökan om bidrag till Innebandyklubben Sala [IBK Sala),SalaOut-
door Cup 2017

INLEDNING
[nnebandyklubbenSala(IBK Sala]planerar ett störrearrangemang,SalaOutdoorCup
i slutet av juni 201 7. Inbjudan vänder sig till såväl nationella som internationella del-
tagare. Ett viktigt inslag i arrangemanget är ett upplägg för rullstolsinnebandy med
såväluppvisningsom prova-på-aktiviteter. I anslutningentill arrangemangetgenom-
förs även en mässa med inriktning hälsa/friskvård och idrott/träning.
[BK Salahar lämnat en ansökan till kommunstyrelsen om ett bidrag på 150 000-
200 000 kr för att täcka utgifter som marknadsföring, hyra av Lärkan, hyra av tak och
golv.

Beredning
BilagaKS2017/48/1, skrivelse från kommunstyrelsensordförande
BilagaKS2017/48/2, e-postfrån HasseEriksson,ordförandeIBKSala
BilagKS2017/48/3, ansökanfrån IBKSala

Yrkanden
CarolaGunnarsson[C] yrkar
att ledningsutskottetföreslår att kommunstyrelsenbeslutar

att anslå 150 000 kr som marknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala [IBK
Sala), för genomförande av SalaOutdoor Cup, att täckas ur eget kapital, samt
a_tten representant för Sala IBK medverkar vid Kommunstyrelsen sammanträde den
2 mars och redovisar ett budgetförslag och en presentation av arrangemanget Sala
Outdoor Cup.

BESLUT

Ledningsutskottet föreslår att kommunstyrelsen beslutar

ü anslå 150 000 kr som marknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala [IBK
Sala), för genomförande av Sala Outdoor Cup, att täckas ur eget kapital, samt

a_tten representant för Sala IBK medverkar vid Kommunstyrelsen sammanträde den
2 marsochredovisar ett budgetförslagochenpresentationavarrangemangetSala
Outdoor Cup.

Utdrag

Kommunstyrelsen

Utdragsbestyrkande
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Ansökan om bidrag för genomförande av Sala Outdoor Cup

Innebandyklubben Sala (IBKSALA) planerar ett större arrangemang, Sala Outdoor
Cup, i slutet av juni (26/6 - 2/7).

Inbjudan till vänder sig till såväl nationella som internationella deltagare.

Under veckan genomförs CUP-verksamhet för ungdomar samt ungdoms-, junior

och seniorspel. Även uppvisningar av skilda slag kommer att genomföras

Sammanlagt har plats beretts för 116 lag med ca 2300 spelare. Därutöver deltar
ledare och anhöriga till spelarna samt övriga intresserade deltagare.

Ett viktigt inslag i arrangemanget är ett upplägg för rullstolsinnebandy med såväl
uppvisning som provapå-aktiviteter.

I anslutning till arrangemanget genomförs även en mässa med inriktning
hälsa/friskvård och idrott/träning.

IBKSALAhar lämnat en ansökan till kommunstyrelsen om ett bidrag på 150 000 -
200 000 kr för att täcka utgifter som marknadsförig, hyra av Lärkan, hyra av tak
och golv.

IBKSALAför även en dialog med Kultur- och fritid kring vissa ekonomiska frågor.

Min uppfattning är att detta är ett arrangemang som kan betyda mycket för Sala
kommun, såväl när det gäller fortsatt satsning på Innebandy som för att väcka
intresse för Sala som besöksmål.

Med hänvisning till ovanstående föreslår jag att Iedningsutskottet hemställer att
kommunstyrelsen beslutar

att anslå 150 000 kr som marknadsföringsbidrag till Innebandyklubben Sala (IBK
SALA),för genomförande av Sala Outdoor Cup, att täckas ur eget kapital.

  Carola Gunnarsson ac)

Kommunstyrelsens ordförande
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Marie Öhlund

Från: Carola Gunnarsson

Skickat: den 6 februari 2017 10:07

Till: Kommun Info
Ämne: Re:Skrivelsetill kommunstyrelsenSalaOutdoor Cup 2017

För registrering,
Carola Gunnarsson

Skickat från min iPad
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5 feb. 2017 kl. 14:07 skrev HME <h.m.e—s0n@swipnet.se>:

Hej Carola

Jaghar läst igenom denna skrivelse som ansvarigaför eventet tagit fram och vi som
förening står bakom.
Vi hoppas att vi kan utföra detta stora evenemang och att det i sin tur kan generera många

pluseffekter.

Alla som nu har fått en presentation och beskrivning är väldigt positiva till det som eventet
vill och ska utföra och stå för.
Jaghar fått en rapport från ert möte tidigare med Mikael Liljemark och Stefan Ekström. Det
här kanvara ett första steg/modell till bra och intressant samverkan.
Jagser fram emot att IBKSALAytterligare bistår med att vad vi kan från föreningen för att
vara behjälpliga med vad gäller marknadsföring av och för kommunen.

Vi ser fram emot mer samverkan med kommun, företag och andra intresserade. Bara det
il riskerar förstöra eller negativt påverka vår breda verksamhet från barn till senior.

Mvh

Hasse Eriksson

Ordf.
IBK SALA

0708479979
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Till Kommunstyrelsen, Sala kommun

Här kommer en kort beskrivning av eventet, SalaOutdoor Cup, organiserasoch arrangeras av IBKSALA:

Innebandy utomhus, på två fullstora planer á20x40 m alltsammans under ett stort tak på 30x100m (Öppna
sidor). Evenemanget utgör en helhetsbild av vad Innebandyn kan skapasom sport. Allt från yngsta
åldersgruppen barn födda 2009 (om möjligt 2011) och tidigare. Vidare upp till ungdom, junior och seniorspel.

inbjudan till eventet är nationellt och internationellt med direkta kontakter till bl.a. Norge och Island. Riktade
inbjudningar kommer att gå ut mot andra länder.

Utöver detta så har vi genom vårt kontaktnät initierat ett upplägg för rullstolsinnebandy. Att möjliggöra för att
NACKAHl (Ola Piccardo, i helgen SM vinnare i Handikapp innebandy) och i och med det ev. landslaget i
rullstolsinnebandy kommer vara delaktiga att visa upp handikappidrott. Ett önskemål som vi har ställt till
NACKAHl var att låta nybörjare och A-lag visa upp sin verksamhet under veckan. Att med det arbetet påvisa
möjligheter att nå framgång för unga och andra som ställs inför faktum att bli rullstolsbundna. Kontakt för

informationsspridning och inbjudan har ocksåtagits med landstingets rehabiliteringsavdelning.

Upplägget är att under en veckastid bedriva ett större evenemang. Frånmåndag till och med följande söndag,

att hålla en verksamhet på arenan utomhus och i Sala.

Cupverksamhet börjar på måndagen med ungdomsgrupper födda 06/07. Under veckan genomförs ungdoms-
och juniorspel. Påfredag/lördag genomförs junior- och seniorspel. Avslutning på cupen sker vid midnatt mellan
lördag och söndag med finalspel för seniorlagen. Under söndagenvisassen aktiviteter upp såsom poolspelslag,
veteran- samt rullstolsinnebandy. Sammanlagt har nu förberetts plats för 116 lag beräknat till 2300 deltagande

spelare. Därtill ska läggasledare. Dessutom ska anhöriga till ett flertal spelare räknastill. uppskattat ca 6 000-
10 000 besökare kan alltså komma till Saladenna vecka, utspritt över tid.

Påområdet vid Lärkan i Salasom är inhägnat kommer olika sponsorer och andra kringaktiviteter att erbjudas. l

idrottshallen på Lärkan-området hålls en mässamed inriktning hälsa/friskvård och idrott/träning.

Enbussslingakommeratt finnasi Salaför transportmellandeolikaaktuellaområdena,Kungsängsgymnasiet-
Centrum-Jvgstn-Lärkan-Månsols-Gruvan. Det här är både i miljöperspektiv och Iogistisk rätt för att minska
belastningen av bilar.

Förtäring och restaurangtältlMat 8: prat) kommer finnas på området för allmänheten/publiken samt för
deltagarna. Logiplatsen för deltagarna är Kungsängsgymnasietmed boende på "hårt underlag" samt att det där
kommer serveras frukost och middag.

Kontakter för information om eventet har tagits och genomförts med Företagarcentrum och Företagarna i syfte
om deltagande och stöd för event och förening samt att Föreningen med detta event lyfter fram Salasom ett
resmål med aktiviteten. önskemålet är således att allt företagande ser potentiella kunder som kommer till Sala.
Att med aktiviteten synliggöra Salakommun som ett resmål, en plats för turism, boende och arbete. Nu blir
föreningen och eventet bärare och plattform av ökat besökandeantal till Sala.

Vi från lBK SALA vill genom detta arrangemang synliggöra idrotten men även sätta Sala Kommun på kartan

genom att visa upp Salaoch vad som finns här. För att göra detta möjligt fullt ut önskar vi stöd från
Kommunstyrelsen med i storleksordningen 150 000 -200 000 SEKför att som stöd täcka utgifter såsom

marknadsföring, hyra av lärkan, hyra av tak och golv.

Med vänliga hälsningar

lBK SALA gm Mikael Liljemark, Stefan Ekström

 


