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Kultur- och fritidsnämnden

Bollihop Linköping 2018 - redovisning
Förslag till beslut
1. BK Tinnis och KFUM: s redovisning för projektet Bollihop 2018
godkänns.

Ärende
Sedan 2016 har föreningarna BK Tinnis och KFUM Linköping erbjudit gratis
fotbollsträning för tjejer i framförallt Berga. BK Tinnis och KFUM Linköping
har inkommit med en redovisning över verksamhetsåret 2018 som beskriver att
Bollihop utvecklats genom bland annat kontinuerliga träningar och andra
idrottsliga och sociala aktiviteter för tjejer i åldrarna 6-19 år. Under 2018 har
också träningar genomförts i Ryd. Totalt har Bollihop genomfört 253 träningar
och cirka 145 tjejer har deltagit i aktiviteterna. Förutom de ordinarie
träningarna har också en rad andra aktiviteter genomförts, bland annat
läskickar, simträning, besök på matcher, lägerverksamhet och utflykter.
Kultur- och fritidsnämnden föreslås godkänna BK Tinnis och KFUM
Linköpings redovisning över Bollihops verksamhetsår 2018.
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Bollihop Linköping Årsredovisning 2018

2 (3)

Bakgrund
Hösten 2016 inledde föreningarna BK Tinnis och KFUM Linköping ett
samarbete och genomförde öppna fotbollsträningar för tjejer i stadsdelen
Berga. Samarbetet resulterade i verksamheten Bollihop. Med stöd från bland
annat Linköpings kommun har verksamheten utvecklats med bland annat fler
öppna träningar i både fotboll och futsal, olika sociala aktiviteter och
deltagande i fotbollsfestivalen Winning Ground. I december 2017 ansökte
föreningarna om ekonomiskt stöd för att dels fortsätta verksamheten med även
utveckla verksamheten för att kunna erbjuda ännu fler tjejer möjlighet till att
träna och spela fotboll.
BK Tinnis och KFUM Linköping har inkommit med en redovisning över
verksamhetsåret 2018 som beskriver att Bollihop utvecklats genom bland annat
kontinuerliga träningar och andra idrottsliga och sociala aktiviteter för tjejer i
åldrarna 6-19 år. Under 2018 har också träningar genomförts i Ryd. Totalt har
Bollihop genomfört 253 träningar och cirka 145 tjejer har deltagit i
aktiviteterna. Förutom de ordinarie träningarna har också en rad andra
aktiviteter genomförts, bland annat läskickar, simträning, besök på matcher,
lägerverksamhet och utflykter.
Under 2019 hoppas Bollihop på fortsatt utveckling med bland annat mer
verksamhet utanför Berga, involvera tjejernas mammor och erbjuda fler olika
aktiviteter. Föreningarna har ansökt om medel hos allmänna arvsfonden och
fick i januari medel från kultur- och fritidsnämndens utvecklingsmedel.
Ekonomiska konsekvenser
För 2019 har Bollihop ansökt och beviljats medel från kultur- och
fritidsnämndens utvecklingsbidrag.
Kommunala mål
Kultur- och fritidsnämndens mål för 2019 anger bland annat följande:
Trygg och sammanhållen kommun: Inkluderande mötesplatser och
anläggningar.
Attraktiv kommun: Attraktiva mötesplatser, anläggningar och besöksmål.
Medborgare: Kultur-, idrotts- och fritidsutbud för alla. Tillgängliga
mötesplatser och anläggningar.
Jämställdhet
Jämställdhet handlar om att alla, oavsett kön, ska ha samma möjligheter och
rättigheter att forma samhället och sina egna liv och förutsätter en jämn
fördelning av makt och inflytande. Inom idrottsrörelsen ska alla ha rätt att vara
med som utövare och kön ska inte utgöra någon begränsning.
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Jämställdhet ska genomsyra idrotten. Medborgare ska utifrån behov och
intressen ha likvärdiga förutsättningar att utöva idrott och motion. Bollihop
syftar till att skapa förutsättningar för alla tjejer att spela fotboll och är utifrån
både jämställdhet och inkludering en viktig verksamhet som skapar idrott för
alla.
Samråd
Samråd har skett med Linköpings idrottsförbund som tillstyrker förslag till
beslut.
Information eller förhandling enligt lag (1976:580) om
medbestämmande i arbetslivet
MBL- information eller förhandling är inte påkallad.
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