PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte 3, 2008

Dag:

torsdag 22 maj

Tid:

19.00 – 21.15

Plats:

Ås, Hovängen (Ås IF:s kansli)

Närvarande :

Håkan Nilsson, Ås, ordf
Tommie Jirhed, Rödön
Jane Mårtensson, Änge
Åsa Wiklund, Nälden
Arne Wiktorsson, Östersund
Arne Bångåsen, Offerdal
Kenneth Andersson, Dvärsätt, valberedningen
Rolf Pehrsson, vik idrottssamordnare (sekr.)

Anmält förhinder:

Åke Karlsson
Anders Andersson

Åsa Wiklund, vice ordf. inleder med att gratulera Håkan som fyllt år i år igen. Åsa
överräckte ett fång blommor medan övriga styrelsen reste sig och utbringade ett
fyrfaldigt leve. Håkan såg ut att trivas i sin länsstol.
Därefter fick alla ledamöter presentera sig för vår nya ledamot för kvällen, Arne
Wiktorsson.
Håkan tog till orda och presenterade föreningen, Ås IF, och ”hans”
föreningsanläggning vi förlagt vårt möte till. Det har hänt mycket på och omkring
Hovängens IP de senaste decennierna kunde vi konstatera. Bra jobbat!

1. Mötets öppnande
Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av ärendelista
Ärendelistan kompletteras med att under p. 10 lägga till ”bidragslathund” och under
p. 11 lägga till ”annons TIF-tidningen”, ”Trångsvikens IF” och Gölikläppens Ridklubb”
Med detta godkännes ärendelistan.
3. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Att justera dagens protokoll väljes Tommie Jirhed.

4. Föregående protokoll (2a+2b – 2008, 0409)
Båda protokollen godkännes och läggs till handlingarna

5. SABY §5, serviceavgift ideella föreningar, svarsskrivelse
Håkan informerar om innehållet i den skrivelse som är ämnad som svar på
samhällsbyggnadsnämndens beslut, om att utreda möjligheten att ta ut en
serviceavgift av ideella föreningar för att täcka extraordinära kostnader.
Förslaget har varit utsänt med kallelsen.
Styrelsen beslutar att:
- godkänna det förslag till skrivelse som Håkan föredragit. Samtidigt berömmer man
Håkan för skrivelsens innehåll och upplägg, samt hoppas att man relativt snart får
komma till tals med nämndens presidium.

6. Bygdeavgiftsmedel 2008, resultat
Hela sammanställningen från Ks-sammanträdet har varit utskickad med kallelsen.
Kommentarer fälls framförallt kring två ärenden, Olden och Aspås. I övrigt upplever
styrelsen sig vara relativt nöjda med slutresultatet av årets fördelning av
bygdeavgiftsmedel.

7. Projekt ”Idrott och näringsliv”
Tommie Jirhed föredrar bakgrunden till projektet som han, Åsa och Mårten arbetat
med sedan Riksidrottsforum i Skövde 2006.
Inom kommunen har man haft kontakt med 16 företag, samverkat med SISU
Idrottsutbildarna och kan konstatera att projektet rönt många positiva kommentarer
bland berörda under resans gång.
Nu funderar gruppen på hur man ska gå vidare med projektet under hösten –08.
En särskild redovisning bifogas protokollet.
Styrelsen tackar Tommie för den goda lägesrapporten.
Styrelsen beslutar att:
- Tommie tillsammans med Leif Danielsson, SISU Idrottsutbildarna, får fortsatt
förtroende att sjösätta en försöksdel i projektet under hösten –08.
8. Projekt ”Idrottsledaren i centrum”
Håkan redovisar värdet av att ha kvar projektet och återkomma under hösten –08 på
temat ”tjejidrottare”.
Konceptet är heldagsupplägg som i fjol med stipendieutdelning.
Förslaget kräver medverkan av externa sponsormedel samt Jämtlandsidrotten.
Styrelsen beslutar att:
- Håkan tillsammans med Rolf får i uppdrag att kontakta JHFF och SISU
Idrottsutbildarna för att höra om idén är intressant nog och genomförbar,
- tidsmässigt riktar man genomförandet mot lördag vecka 45, samt
- att resultatet av kontakterna mejlas ut till styrelsen så snart man vet något mer.

9. Satsning på Offerdalsområdet –08
Målsättningen är att styrelsen ska genomföra ett eller flera nerslag i
Offerdalsmområdet under 2008, för att träffa föreningarna och höra om deras
utvecklingstankar.
Med i träffarna ska vara Idrottsalliansens styrelse, repr för SISU Idrottsutbildarna och
kommunen.
Styrelsen beslutar att:
- Arne Bångåsen och Rolf P får i uppdrag att bjuda in berörda föreningar
tillsammans med övriga företrädare,
- genomförandet föreslås läggas endera måndagen den 1 sept. eller onsdagen den
3 sept.

10. Rapporter
a.

Storalliansens möte är framflyttat till hösten –08 främst därför
att man söker ett intresseväckande innehåll som fångar mångas
nyfikenhet samt att Östersunds Idrottsråd står under förändring.

b.

Avtal –08 med SISU Idrottsutbildarna är nära ett färdigt förslag
att presenteras för Barn- och utbildningsnämnden.
Kommentarer fälls om att det kan komma att bli tufft få igenom
förslaget i befintlig form.
Avtalsförslaget i redigerad form bifogas protokollet.

c.

Styrelseprotokollen utlagda på kommunens hemsida efter
justering. Flera föreningar har ställt frågan och det finns inga
hinder från kommunledningens sida.
Styrelsen ser det som positivt om protokollen anslås ur
informationssynpunkt.
Rolf får i uppdrag att verkställa protokollsutläggningen.

d.

Bidragslathund presenteras i mötet. Lathunden ska vara ett
levande dokument som finns på vår hemsida och alltid aktuell.
Den ska vara en ledstjärna för alla föreningsstyrelser i syfte att
hålla reda på de olika bidragens sista ansökningsdagar och
dokumentkrav.
Rolf arbetar vidare med förslaget. Det ska vara enkelt och
översiktligt.

11. Övriga frågor
Rolf visar Idrottsalliansens annons i Trångsvikens IF:s klubbtidning som spridits i
länet via ÖP. Annonskostnaden uppgick till ca 8.000 kr och betalades av kommunens
informationsavdelning.
Trångsvikens IF har kontaktat Håkan för att informera Alliansen om hur TIF ser på
utvecklingen av idrottsplatsvaktmästarstödet. I dagsläget omfattar funktionen en enda
person vilket upplevs mycket sårbart. Föreningen har inte för avsikt att ta på sig några
ideella vaktmästartimmar på Krokoms Sportcentrum, Nyheden. Frågeställningen ses
som en delgivning.

Jane tar upp föreningen Gölikläppens Ridklubb till diskussion.
Rolf tillskriver föreningen och efterlyser verksamhets- och resultaträkningen för det
senaste verksamhetsåret på samma sätt som gäller alla övriga bidragsberättigade
föreningar.

12. Nästa sammanträde
Genomförs preliminärt samtidigt med föreningsträffen i Offerdalsområdet, 1/9 eller 3/9.

13. Avslutning
Håkan tackar deltagarna för att man dels uppmärksammat hans födelsedag och dels
för att man visat god vilja i att genomföra sammanträdet på en levande idrottsplats.
Kansliet fungerade både som sammanträdesrum och tävlingscentral denna kväll.
Utanför pågick en orienteringstävling parallellt med mötet.
Sammanträdet förklaras avslutat.

Vid protokollet

Håkan Nilsson
Ordförande

Rolf Pehrsson
Sekreterare

Tommie Jirhed
Justeringsman

