Protokoll fört vid årsmöte 2009-03-30 med Idrottsalliansen i
Krokoms Kommun
Närvarande:
Gustav Nilsson
Kenneth Andersson
Christer Persson
Kjell Jonasson
Sören Lindh
Allan Borgsten
Arne Bångåsen
Åke Karlsson
Danne Sjödin
Åsa Wiklund
Fredrik Dahlström
Arne Wiktorsson
Olle Arnsten
Anders F Nilsson
Katarina Lindgren
Helena Flisager
Tommie Jirhed
Karin Wallén
Håkan Nilsson
Mårten Suorra

Aspås USKF
Krokoms MK
Offerdals MK
Krokoms HIF
Anvågens SK
OK Storsjön
Offerdals SK
Krokom/Dvärsätts IF
Krokom Innebandy
Trångsvikens IF
Alsens IF
Åsbygdens RF
Trångsvikens IF
Trångsvikens IF
Näldens IF
Näldens IF
Rödöns SK
Alsenbygdens KoR
Ås IF
Krokoms kommun

Gäst: Ola Rawald

Årsmötet inleddes med en föreläsning av Ola Rawald, han berättar om sin
ledarkarriär och uppbyggandet av ”skidlekplatsen” i Ås.
Sammanfattning:
Bakgrund Ola
 Idrott, idrott, idrott, idrott
 Familjengagemang
 Funäsdalens IF/Skarvarnas IF
 Val 15-16 år: fotboll/skidor
 Skidgymnasium i Järpen
 Viktigt att skapa intressanta miljöer ”skidlekar”
 18 år, första exemplet på dåligt ledarskap! Motivering till åsidosättande
saknades…
 Pappa Janne, Juniorförbundskapten
 Meriter: Vasaloppet 9:a, SM 10:a, Sverigecup 10:a
 26 år slutade – GIH Stockholm
 Åsarna IK: Fostran-gänget-klubbanda
 Uppdrag: SSF, vallare, testpilot, hjälptränare idrottspluton,
juniorförbundskapten, sprintlandslaget, 7 år SSF, 1 år Kina, SOK nu…

2008 engagerade sig i Ås IF skidor.
Finns mycket engagerade människor i Ås. Arbetsgrupp: Ola, Peken, Lennart Bäck
mfl. 80 barn i skidlek förra året, 2009 är det 120 barn. 4-9 år.
Utvecklingsmiljön kostar pengar
Utbilda i steg 1 och 2, 25 st.
Egen tävlingsbakgrund en fördel.
Eget mål: Hålla sig i form, vara med ute på passen
Teori: Lättare att förstå bakgrund tex träning-teknik
LEDARSKAP – det viktigaste av allt!
Erfarenheter +/ OS 1998 Nagano ”Dåligt ledarskap”
 SSF WC 2001-2002 Sprintlandslaget (budget 200 tkr)
 OS 2002 ”Höga Hb värden”
 OS 2006 ”positiv atmosfär” Inge Bråten
Engagemang och ödmjukhet
I grunden är varje människa ”god”
Styra/samråda
Lyssna/Känna av/våga behandla därefter
Lyckas/misslyckas
En persons känsla är aldrig fel, man upplever olika
Hur hantera kritik? Alla är lika viktiga. Kommunikation och information
”Hur kan jag få aktiva och ledare/tränare i min organisation att utvecklas bästa sätt”
Framtiden: Skidgymnasiet i Österund from ht -09. Skiduniversitetet och
Vintersportcentrum

ÅRSMÖTESFÖRHANDLINGAR
§ 1 Årsmötets öppnande
Håkan Nilsson hälsade alla välkomna och förklarade årsmötet för öppnat
§ 2 Fastställande av röstlängd för mötet
Beslutades att närvarande föreningar enligt närvarolistan (15 st) fick utgöra röstlängd
och hade en röst vardera.
§ 3 Fråga om mötet utlysts på rätt sätt
Mötet har utlysts genom att kallelse/inbjudan skickats till alla registrerade
idrottsföreningar tre veckor innan årsmötet. Till detta har annonsering skett i
lokaltidningarna 7/3.
Beslutades att mötet utlysts på rätt sätt

§ 4 Fastställande av föredragningslista
Beslutades fastställa föredragningslistan .
§ 5 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Beslutades välja Håkan Nilsson till ordförande och Mårten Suorra till sekreterare för
mötet
§ 6 Val av protokolljusterare och rösträknare
Beslutades välja Åke Karlsson och Åsa Wiklund till att justera protokollet och att vara
rösträknare
§ 7 a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret
Efter genomgång av verksamhetsberättelsen så skall tillägg göras angående Ib
Winthers minnesfond och Näldens IF 100 års jubileum.
b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det
senaste verksamhetsåret
Efter genomgång av förvaltningsberättelsen (Åke Karlsson) godkändes den och
lades till handlingarna.
§ 8 Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste
verksamhets/räkenskapsåret.
Revisionsberättelsen lästes upp av Gustav Nilsson och lades till handlingarna
§ 9 Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser
Beslutades ge styrelsen ansvarsfrihet för det gångna verksamhetsåret
§ 10 Fastställande av medlemsavgifter
Beslutades att medlemsavgiften för år 2010 ska vara 200:-. Beslutet togs efter
förslag om höjning och sen votering. Mötet föreslog även att en skrivelse skall göras
av styrelsen till föreningar som inte idag är medlemmar, allt för att bli fler medlemmar
och därmed starkare.
§ 11 Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det
kommande verksamhets-/räkenskapsåret
Beslutades att verksamhetsplan och budget tas vid första styrelsemöte (20/4).
Förslag: Idrottsalliansen, plan på underhållning, budget – säga vår mening gentemot
kommunen, allianskontaktperson i varje förening, samverkan - skolan/JHIF

§ 12 Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner
Inga förslag förelåg från styrelsen. Inga motioner från föreningar har inkommit.
§ 13 Val
a) Till alliansen ordförande för en tid av ett år omvaldes Håkan Nilsson
b) Till ledamöter i styrelsen för en tid av ett år valdes Christer Persson och Arne
Bångåsen, fyllnadsval på Katarina Lindgren. Omval på Åke Karlsson.
c) Till personliga suppleanter till styrelseledamöterna valdes Ancha Lagesson
och Cecilia Blomqvist, omval på Fredrik Dahlström. Vid nästa styrelsemöte
bestäms vem som är suppleant för vem.
d) Till revisorer för en tid av ett år omvaldes Gustav Nilsson och Siv Gahlin, med
Gustav som sammankallande. Till revisorssuppleant för en tid av ett år
omvaldes Nils Öhrberg och Annika Berglund.
e) Till ledamöter i valberedningen för en tid av ett år valdes Karin Wallén, Örjan
Grelsson och Kenneth Andersson (sammankallande).

§ 14 Övriga frågor





Antalet medlemsföreningar i alliansen är idag 28st.
Anders F Nilsson vill att vi förbättrar kvalitén på våra arrangemang genom att
kalla ihop alla till en träff.
Mötet var eniga om att kallelse till styrelsemöten enbart kan skickas via e-post.
Nästa styrelsemöte föreslogs vara den 20/4.

§ 15 Avslutning

Håkan Nilsson tackade för visat intresse och förklarade årsmötet för avslutat

Vid protokollet

Ordförande

Mårten Suorra

Håkan Nilsson

Justerare

Åke Karlsson

Åsa Wiklund

