PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte 2b, 2008

Dag:

onsdag 9 april

Tid:

19.30 – 23.00

Plats:

Krokom, Näringslivstorget

Närvarande :

Håkan Nilsson, Ås, ordf
Tommie Jirhed, Rödön
Jane Mårtensson, Änge
Åsa Wiklund, Nälden
Fredrik Dahlström, Mattmar
Kenneth Andersson, Dvärsätt, valberedningen
Rolf Pehrsson, vik idrottssamordnare (sekr)

9. Mötets öppnande
Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
Arne Wiktorsson, Östersund, Åke Karlsson, Krokom, och Arne Bångåsen har
meddelat förhinder.
Då det är första mötet efter årsstämman genomförs en kortare presentationsrunda
bland alla deltagare.
Håkan berättar i korta ordalag om Idrottsalliansens tillkomst, syfte och mål. Deltagarna
har fått underlag utsänt även i kallelsen.
10. Godkännande av ärendelista
Ärendelistan kompletteras med att dagens sammanträde genomförs i två delar. Den
första, 2a, behandlar styrelsens konstituering verksamhetsåret 2008. Den andra
delen, 2b, behandlar frågor i kvällens möte.
Med detta godkännes ärendelistan.

11. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Att justera dagens protokoll väljes Tommie Jirhed.

12. Föregående protokoll (1 – 2008, 0208)
Godkännes och läggs till handlingarna

13. SABY §5, serviceavgift ideella föreningar, förslag
Samhällsbyggnadskontoret har fått i uppdrag av Samhällsbyggnadsnämnden att
utreda möjligheten att ta ut en serviceavgift av ideella föreningar för att täcka
kostnader för som man beskriver:
- låsning/upplåsning
- överslitage
- städning, mm
En livlig diskussion förs i styrelsen om Krokoms kommun är på väg att lämna sin
inriktning om hyresbefriade lokaler (0-taxa) för allmännyttiga ideella föreningar?
Oklarheter råder i vad detta grundar sig i och vart det är meningen det ska leda.
Styrelsen beslutar att:
- styrelsen motsäger sig förändringar i nuvarande 0-taxesystem utan tillförande av
nya medel till föreningslivet,
- företrädare för styrelsen hemställer om ett möte med Samhällsbyggnadsnämndens
presidium, samt
- ordf och sekr får i uppgift att lämna över en skrivelse till Samhällsbyggnadsnämnden, där man efterfrågar syftet och om det främjar kommunens policy med
hyresbefriade lokaler (0-taxa) för barn- och ungdomsverksamhet.

14. Rapporter
a.

Idrottsenheten tillhör Barn- och Utbildningsnämnden från och
med 1 april 2008.

b.

På bidragsansökningssidan har följande hänt.
Ett manus till lathund är framtaget och ska placeras på
hemsidan. Styrelsen ska se underlaget innan det sätts ut.

c.

Samverkan Jämtlandsidrotten med SISU Idrottsutbildarnas
avtalsförslag utvecklas sakta framåt. En prel summa, 20.´,
planeras sättas av från utbildningsanslaget till riktade
utbildningsuppdrag genomförda av SISU under året.

d.

Projekt ”Idrott – näringsliv” avrapporteras av Tommie J.
Diskussion förs med SISU Idrottsutbildarna att göra en
slutrapport av projektet, samt att genomföra en uppföljning av
gjorda företagsbesök. Detta för att lägesinformera
deltagande företag och förhoppningsvis genomföra något
utbildningstillfälle för att visa på goda exempel.

e.

Projekt Idrottsledaren i Centrum ska återkomma till hösten
noterar Håkan N. Planeringen bygger i dagsläget på fokus
kring lagidrotter och team-building. Kontakt är tagen med
John-Rune W, SISU Idrottsutbildarna JH. Önskade namn på
föreläsare är Hanna Ljungberg (fotboll) och/eller Peja Lindholm
(curling). Planeringsarbetet fortgår och nya namn kan dyka upp
på vägen.

f.

Budgetäskandena 2009 och 2010 presenteras i skriven form av
Rolf P.

Ordföranden tackar för informationerna som läggs till handlingarna.

15. Bygdeavgiftsmedel 2008, prioriteringsomgång och förslag
Vi behandlar inkomna ansökningar till bygdeavgiftsmedel. En prioriteringslista med
föreslagna summor upprättas.
Sammanställning av resultatet bifogas protokollet.

16. Övriga frågor
Idrottsallianser i samverkan med vårens värdkommun, Berg, har meddelat att man
jobbar på ett träffdatum mellan 5 – 16 maj. De återkommer med en inbjudan så snart
datum, tid och plats är fastlagt.
Håkan ser att så många som möjligt ur styrelsen tar chansen och åker med till denna
träff.

17. Nästa sammanträde
Torsdag 22 maj kl 19.00 i Ås.
Notera datum i egen almanacka. Kallelse skickas ut ca 14 dagar i förväg.

18. Avslutning
Håkan tackar deltagarna för att man hållit ut samtidigt som man fört så aktiva och
intressanta diskussioner. Sammanträdet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Håkan Nilsson
Ordförande

Rolf Pehrsson
Sekreterare

Tommie Jirhed
Justeringsman

