PROTOKOLL
Idrottsalliansens styrelsemöte
Dag:

Tisdagen den 15 februari 2011

Tid:

19.00-20.30

Plats:

Kommunhuset, Almdalen

Närvarande:

Katarina Lindgren
Åsa Wiklund
Håkan Nilsson
Fredrik Dahlström
Åke Karlsson
Kenneth Andersson
Mårten Suorra

1. Mötets öppnande
Håkan hälsar välkommen och förklarar mötet öppnat.
2. Godkännande av ärendelista
Ärendelistan godkännes.
3. Val av protokolljusterare att jämte ordförande justera protokollet
Att justera dagens protokoll väljes Åke Karlsson.
4. Uppföljning av föregående protokoll
Protokollet godkänns och läggs till handlingarna.
5. Idrottsledaren i centrum 20 mars 2011 – arbetsgruppen rapporterar
Åsa och Håkan informerar kort vad som hänt kring ”Idrottsledaren i centrum”. Möte nummer 6
gick av stapeln igår måndag den 14/2.
Nu är det en månad kvar och nu är det dags för stora marknadsföringsinsatser och då krävs
arbete från alla i styrelsen. Kenneth och Åke meddelar att dom inte kan medverka den 20/3.
Övriga vid mötet har ambitionen att delta och dra sitt strå till stacken.
Vi går igenom den Att göra lista som arbetsgruppen tagit fram:

Tidsplan för fortsatt möten och vad som skall göras!
Ansvar
Områden
Inbjudan Ut!
Mårten/Håkan
Beställ frukt och mat
Mårten/Åsa
Bussar
Åsa
Lista på deltagare
Mårten
Tags/grupper
Leif (OBS politiker in i grupper)
Möte med funktionärer
Håkan
Kolla lokal och teknik
Mårten – ev behov av teknikstöd?!
Priser och gåvor
Åsa
Mediainfo
Håkan/Mårten
Utvärderingsenkät
Mårten

Detta innebär att vi räknar med ett möte för att stämma vissa områden och bla besök i Föllinge
den 1/3 kl 1700. Avfärd från Krokom
Räkna också med tidig samling den 20 för att ordna lokalen!
Behov av funktionärer och ansvar
Områden
Ansvar/person
Busstransporten till Föllinge
Katarina L
Registrering vi ankomst
Alliansen 3 personer
Frukt och mat
Mårten/Åsa och FIK ( OBS rejält med frukt och mat)
Lokal och teknik
Mårten och FIK(Leif kolla vad Hanna behöver!
Åsiktstorg
Leif, Susanne samt 3 ungdomar
Priser/avtackning
Åsa
Kontroller:
- politikerpanelen
Mårten/Håkan
- Hanna Marklund
Leif
- Idrottspanelen
Bertil
- listor/grupper/tags
Mårten/Leif
Sammanfattningsvis kan man nu säga att vi har ett fantastiskt bra program…nu gäller det
”bara” att få alla att komma till Föllinge den 20 mars!
Bifogar en lista med våra föreningar och ansvarig från styrelsen.
Uppgift:
- Markandsföra ”idrottsledaren i centrum” för resp förening
- Kontakta ordföranden
- Kontakta andra viktiga personer i föreningen
- Ev delta vid föreningsmöte/träning eller annat
- Vilken förening kommer med flest deltagare?
6. Inför årsmöte
Årsmöte för Idrottsalliansen onsdag den 6 april kl 19.00, återkommer med plats.
Ev happening föreslås ingå.
7. Rapporter
- SISU:s verksamhet i Krokoms kommun diskuteras kort.
- Avtalsförslag för 2011-2012 diskuteras kort och synpunkter mottages av Mårten.
8. Övriga frågor
-

Stora investeringar för kommunen kan bli aktuella om det blir positiva beslut i följande
skrivelser till kommunen; Sporthall i Änge och Bowlinghall i Västbygden.

-

Bygdemedelsmöte under våren. Mårten återkommer med datum.

NÄSTA MÖTE
Måndagen den 14 mars kl 19.00
Fokus på ”Idrottsledaren i centrum”
Lokal: Almdalens konferensrum

Vid pennan
Mårten

Håkan Nilsson
Ordförande

Mårten Suorra
Sekreterare

Åke Karlsson
Justeringsman

