Förslag: Gör föreningslivet mer digitalt anpassat
-Johan Mårtensson (M)

Bakgrund:
Covid19 har fått oss att göra prioriteringar som vi kanske inte alltid uppskattar. Föreningslivet har
fått sig en törn i antal besökande personer men även antalet utövare. Vårt samhälle går mer och
mer åt det digitala hållet och våra yngre generationer växer upp med digitala plattformar.
För att hjälpa föreningarna vara en attraktiv plats för våra ungdomar och vuxna att utöva deras
idrott hos behövs mer digitalisering.
Om man ligger hemma sjuk men vill stötta laget? Förälder är sjuk men vill se dottern göra
avgörande målet?
Vilka är det som marknadsför Lerums kommun för andra? Många gånger är det våra klubbar runt
omkring som är vårt ansikte utåt. Genom att hjälpa dom visa upp sig själva kan vi locka till dem mer
sponsorer, mer utövare men även hjälpa dom visa upp Lerums Kommun.
Näringslivet skall vara i världsklass. Vårt föreningsliv skall vi visa upp för världen. Vårt föreningsliv är
att räkna med och det är för ”vi” är från Lerums Kommun.
Ge dom möjlighet till att sända deras matcher LIVE över internet. Då behövs det mediautrustning i
form av kamerautrustning, stativ och kablar. Mediautrustning är inte gratis och behöver finansieras,
vilket förslagsvis kan göras genom en etablering av en sökbar fond.
Klubbarna ansvarar själva för försäkring, godkännande att man får sända och hanteringen av
utrustningen. Vårt motkrav är att föreningarna skriver på att man ej kommer använda dessa
utanför deras verksamheter.

Med anledning av ovanstående yrkar jag
Att1 - Moderaterna i Lerum ställer sig positiva till att hjälpa föreningslivet till deras digitala
utveckling.
Att2 - Moderaterna i Lerum driver frågan om att hjälpa föreningslivet i sin digitala utveckling under i
Lerums kommun i valrörelsen inför valet 2022.
Att3 - styrelsen för Moderaterna Lerum får i uppdrag att utse en ledamot som tar upp
kommunikationen med föreningarna i Lerums kommun.
Att4 – Moderaterna i Lerum verkar för att Lerums kommun avsätter finansiella medel till en fond
där kultur - och idrottsföreningar kan söka ekonomiskt stöd för finansiering av mediautrustning.

