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Sammanfattning

Kultur- och fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
sammanträdesplan för idrotts- och fritidsnämnden och dess
arbetsutskott 2019. Antalet ordinarie sammanträden föreslås vara
åtta sammanträden för respektive organ. Med anledning av den nya
mandatperioden och att idrotts- och fritidsnämnden är ett nyinrättat
organ, genomförs ett extra nämndsammanträde i januari för att den
nytillträdda nämnden ska kunna utse ett arbetsutskott och anta
denna sammanträdesplan.
Som utgångspunkt för sammanträdesplanen ligger de
kommungemensamma tidplanerna för mål- och budgetarbetet samt
uppföljningen av verksamhet och ekonomi. Planen tar även hänsyn
till skollov och allmänna helgdagar. Sportlovet i Haninge kommun
äger rum den 25 februari-1 mars (vecka 9), påsklovet den 15-18
april (vecka 16) och höstlovet den 28 oktober-1 november (vecka
44).
Nämndens möten föreslås äga rum på onsdagar klockan 17.00 och
arbetsutskottets möten på onsdagar klockan 16.00. Arbetsutskottet
sammanträder två veckor före nämndens möte. Samtliga nämndens
sammanträden föreslås vara öppna för allmänheten.
Förslag till sammanträdesplan 2019 lyder:

Utdragsbestyrkande

Idrotts- och
fritidsnämndens
arbetsutskott
kl. 16.00 (onsdagar)

Idrotts- och
fritidsnämnden

30 januari
13 mars
10 april
8 maj

15 januari (tisdag kl. 18.30)
13 februari
27 mars
24 april
22 maj

kl. 17.00 (onsdagar)
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5 juni

19 juni

4 september
9 oktober
4 december

18 september
23 oktober
18 december

Förslag till beslut

1. Sammanträdesplan 2019 för idrotts- och fritidsnämnden och
arbetsutskottet fastställs.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.
Överläggningar i nämnden

Ordföranden föreslår att sammanträdesplanen fastställs enligt
utsänt förslag med undantag för arbetsutskottets första möte som
föreslås flyttas till den 29 januari på ett klockslag som
arbetsutskottet kommer överens om.
Ordföranden finner att det enbart finns ett förslag till beslut,
ordförandes ändringsförslag, och att nämnden beslutar i enlighet
med det.
Nämndens beslut

1. Sammanträdesplan 2019 för idrotts- och fritidsnämnden och
arbetsutskottet fastställs med följande ändring: arbetsutskottets
första sammanträde flyttas till den 29 januari på ett klockslag
som arbetsutskottet kommer överens om.
2. Samtliga nämndens sammanträden hålls öppna för allmänheten.
__________
Expedieras: Akt
För verkställighet: nämndsekreterare
För kännedom: samtliga chefer vid kultur- och fritidsförvaltningen,
kommunikatör
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